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1. Introdução:
O presente artigo é parte da pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado
em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, cujo objeto de estudo
é a política pública de abrigamento para mulheres em situação de violência doméstica.
Tal objeto foi escolhido a partir das inquietações surgidas ao desempenhar a
função pública de Secretária Especial da Mulher de Caruaru, órgão responsável pela
elaboração, promoção e articulação de políticas públicas para mulheres.
A Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria Especial da Mulher, tem
articulado diversos serviços municipais em parceria com os governos estadual e
nacional, na perspectiva do Pacto Federativo e da descentralização políticoadministrativa do Estado com vistas a proteger a cidadania e enfrentar a violência
contra mulher.
A Prefeitura conta com o Centro de Referência da Mulher, unidade da
Secretaria Especial da Mulher, cuja finalidade é oferecer atendimento psicológico,
jurídico e social à mulher vítima. Ao verificar que estas mulheres estão em risco
iminente de morte, a Delegacia da Mulher e o Centro de Referencia da Mulher Maria
Bonita acionam o Núcleo Estadual de Abrigamento e as mulheres são incluídas no
sistema de abrigamento, cujo principal instrumento é a Casa Abrigo.
Nas reuniões de equipe da Secretaria Especial da Mulher, as profissionais
que atuam no Centro de Referência da Mulher relatam inúmeras dificuldades e
desafios que envolvem o serviço de abrigamento, como por exemplo, a recusa da
mulher ao ingressar no abrigamento mesmo estando em situação altamente
vulnerável, passando pelo distanciamento do trabalho, da família, da comunidade e
de outros territórios e espaços que antes frequentava até vivenciar o período do
abrigamento.
A experiência política profissional neste espaço de gestão orientou então a
escolha do objeto, por compreender que os estudos sobre o abrigamento de mulheres
vítimas de violência podem contribuir para uma melhor compreensão da situação das
mulheres abrigadas e também das dificuldades de ingresso e permanência nesse
instrumento, considerando que ele não é o ideal, mas ainda apresenta-se necessário e
fundamental para preservar as vítimas.
Nessa direção, refletimos que a pesquisa acadêmica pode contribuir de forma
significativa para compreendermos todos os fenômenos que envolvem tal questão.
Para além dessa curiosidade epistemológica e social, compreendemos que pesquisa
enriquece também a nossa atuação e o entendimento técnico das políticas públicas de
gênero.
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Nesse sentido e com base nessa contextualização, o presente artigo visa
apresentar os resultados da primeira etapa dessa pesquisa maior, e nesta fase, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica tendo como meta do texto: apresentar as
concepções da casa abrigo para as mulheres vítimas de violência e refletir se é
possível na estrutura atual de abrigamento, possibilitar a proteção sem a violação de
direitos das vítimas.
Buscamos relacionar três conceitos consolidados nas Ciências Humanas:
feminismo, violência e políticas públicas. A partir daí foi desenvolvida uma revisão de
literatura a partir de autoras que desdobram seus estudos com foco nas questões aqui
trazidas.
Lakatos, destaca que “Nesse tipo de artigo, o autor faz análise de cada
elemento constitutivo do assunto e sua relação com o todo.”1 O autor completa:
Artigos científicos são pequenos estudos, porém, completos, que
trata de uma questão verdadeiramente cientifica [...] Apresentam o
resultados de estudos ou pesquisas e distinguem-se dos diferentes
tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida dimensão e
conteúdo.2

2. Violência Contra Mulher e Direitos Humanos:
Heleieth Saffioti destaca que para discutir conceitualmente a violência é
necessário fazer uma releitura dos Direitos Humanos, isso porque é o conceito de
violência na perspectiva dos Direitos Humanos que parece apropriado, violência
poderia então ser entendida como“[...] todo agenciamento capaz de violá-los”.3 E
continua: “A violência de gênero, inclusive em sua modalidade familiar e doméstica,
não ocorre aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero, que
privilegia o masculino.4” Para autora o patriarcado “[...] representa uma estrutura de
poder baseada tanto na ideologia quanto na violência.”5
No tocante à violência contra mulher, podemos então dizer que a mesma
decorre da desigualdade de gênero, fruto do sistema patriarcal. A força física, o
público, a propriedade, o sustento da prole, o poder de decisão é posto para o campo
masculino e a doçura, o privado, o cuidado com a prole, a submissão é posto para o
campo do feminino. Nesse processo, a violência praticada pelo homem contra mulher
foi naturalizada e o poder do homem se estabeleceu e se perpetua através do uso da
violência, ancorada hegemonicamente na cultura brasileira.

1

LAKATOS, E.M., Marconi, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1991. p. 263.
LAKATOS, E.M., Marconi, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1991. p. 261.
SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 76
4
SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 81
5
SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 58

2

3
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No patriarcado a violência contra mulher é um direito, porque a mulher não é
considerada humana e sim coisa, res, propriedade do patriarca. O patriarcado constitui
uma ideologia ainda presente na sociedade contemporânea, como destaca Heleieth
Saffioti:
[...] a base material do patriarcado não foi destruída, não obstante os
avanços femininos, quer na área profissional, quer na representação
no parlamento brasileiro e demais postos eletivos políticos. Se na
Roma antiga o patriarca tinha direito de vida e de morte sobre sua
mulher, hoje o homicídio é crime capitulado no Código Penal, mas os
6
assassinos gozam de ampla impunidade

Para Noberto Bobbio, os Direitos Humanos “[..]são coisas desejáveis, isto é,
fins que merecem ser perseguidos e apesar de sua desejabilidade, não foram ainda
todos eles (por toda a parte e em igual medida) reconhecidos”7, o direito das mulheres
de uma vida livre da violência é algo a ser perseguido internacionalmente.
A violência contra mulher constitui grave violação aos Direitos Humanos e
por muito tempo políticas públicas que enfrentassem essa violência estiveram fora
das agendas do poder público.
O conceito trazido por Maria Amélia Teles e Mônica de Melo é bastante
elucidativo no que concerne a violência de gênero. Segundo as autoras:
O conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma
relação de poder de dominação e de submissão da mulher. Ele
demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens,
consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e
sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica
que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas
sim do processo de socialização das pessoas. 8

Já em 1949, Simone de Beauvoir chamava atenção para construção cultural
legitimadora da violência contra mulher:
A magia feminina foi profundamente domesticada dentro da família
patriarcal. A mulher permite que a sociedade integre nela as forças
cósmicas. Na sua obra Mitra-Varuna, Dumézil assinala que, na Índia
como em Roma, o poder viril afirma-se de duas maneiras: em Varuma
e Rómulo, nos Gandara e nas Lupercas esse poder é agressão,
rapto, desordem, hybris; então a mulher apresenta-se como um ser
que é preciso raptar, violentar; as sabinas raptadas estéreis,
fustigam-nas correias de pele de bode, compensando pela violência
um excesso de violência.9

A Lei Maria da Penha é o resultado de um consórcio composto por entidades
e movimentos de mulheres, feministas e de juristas para estudar e elaborar uma
6

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 104.
BOBBIO, Norberto. A Era do Direito. Nova Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 9ª reimpressão. p. 15/16
TELES, Maria Amélia de Almeida. MELO. Mônica. O que é violência Contra Mulher. São Paulo: Brasiliense,
2003.p.18.
9
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Lisboa: Quetzal, 2009.p. 286/287
7

8
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minuta de Projeto de Lei que estabelecesse mecanismos para coibir, punir e prevenir a
violência contra mulher, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e
assinada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.10
E hoje o Brasil possui uma legislação especifica sobre violência contra
mulher, a Lei Maria da Penha. O artigo 5º da Lei assim a tipifica:
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
11
dano moral ou patrimonial .

De acordo com a pesquisa realizada em 2013 pelo Data Popular e Instituto
Patrícia Galvão, entrevistados e entrevistadas acreditam que a casa, ou seja, o
ambiente privado, apresenta maior risco de violação a integridade das mulheres: “7 em
cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do
que em espaços públicos.”12
Foram entrevistados 1.501 brasileiros/as maiores de 18 anos, em 100
municípios de todas as regiões do país, entre os dias 10 e 18 de maio 2013.13 O
resultado da pesquisa aponta que para 86% dos/as entrevistados/as as mulheres
passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica após a Lei Maria da
Penha14, a pesquisa aponta ainda que 57% acreditam que com a Lei os agressores
foram mais responsabilizados15 e 2% da população nunca ouviram falar da Lei Maria
da Penha.16 O processo de mobilização para a promulgação de uma legislação que
tipificasse a violência contra mulher, corroborou para o conhecimento da existência da
Lei.
É importante destacar que todas as vezes que as mulheres saem às ruas e
exigem do Estado (latus sensus) ações que ponham fim a violência contra mulher,
estamos dizendo, essa realidade é mutável, que queremos mudanças. Quando uma
Lei é promulgada e uma Política Pública é criada, há uma mudança de paradigma. A
10

CORTÊS, Iáris Ramalho (et all). Lei Maria da Penha: do papel a vida. Comentários à Lei 11.340/206 e sua
inclusão no ciclo orçamentário. CFEMEA. Brasília, 2010.
11
CORTÊS, Iáris Ramalho (et all). Lei Maria da Penha: do papel a vida. Comentários à Lei 11.340/206 e sua
inclusão no ciclo orçamentário. CFEMEA. Brasília, 2010.
12
BRASIL,
Percepção
da
Sociedade
Sobre
Violência
e
Assassinatos
de
Mulheres.
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-queem-espacos-publicos-no-brasil/ p.5
13
BRASIL,
Percepção
da
Sociedade
Sobre
Violência
e
Assassinatos
de
Mulheres.
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-queem-espacos-publicos-no-brasil/ p.5
14
BRASIL,
Percepção
da
Sociedade
Sobre
Violência
e
Assassinatos
de
Mulheres.
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-queem-espacos-publicos-no-brasil/p.5
15
BRASIL,
Percepção
da
Sociedade
Sobre
Violência
e
Assassinatos
de
Mulheres.
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-queem-espacos-publicos-no-brasil/ p.45
16
BRASIL,
Percepção
da
Sociedade
Sobre
Violência
e
Assassinatos
de
Mulheres.
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-queem-espacos-publicos-no-brasil/ p.5
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Lei torna público aquilo considerado privado, a política pública torna possível a
mudança do que até então era considerado natural, demonstrando que a violência
contra mulher não é da natureza, não é divino, é cultural e precisa ser enfrentada.
3. Casa Abrigo: Instrumento da Política Pública de Enfrentamento à Violência
Contra Mulher:
A Casa Abrigo constitui um instrumento da Política Nacional de Enfrentamento
a Violência Contra Mulher. Convém destacar que a política para mulher no Brasil não
é resultado na concessão dos governos e sim resultado do diálogo entre movimentos
feministas e governos, aliado a uma conjuntura governamental favorável.
Assim, quando políticas públicas de enfrentamento a violência contra mulher
são instituídas há uma ruptura com a história até então vigente, marcada por tabus e
invisibilidade dessa violência. Para Celi Regina “A questão da violência contra mulher,
sempre foi tratada no Brasil como um tema tabu, restrito a esfera privada.”17
É somente na década de 80, a partir da Carta das Mulheres, que a pauta
reivindicatória para que o Estado crie instrumentos formais para atender as mulheres
brasileiras entra no debate público de maneira organizada e como uma das bandeiras
prioritária:
Em dois pontos a carta apresentou originalidade em relação aos
demais documentos do período. O primeiro refere-se à questão da
violência contra mulher, expresso numa detalhada proposta de
defesa da integridade física e psíquica das mulheres, redefinindo o
conceito de estupro e sua classificação penal, apenando o explorador
sexual e solicitando a criação de delegacias especializadas no
atendimento da mulher em todos os municípios do território
nacional.18

No entanto, as reivindicações dos movimentos se concentravam na defesa da
criação de Delegacias.
Política pública pode ser compreendida como a forma da administração
pública materializar os direitos. Martha Ferreira Santos Farah destaca que “Política
pública pode ser entendida como um curso de ação do Estado, orientado por
determinados objetivos, refletindo ou traduzindo um jogo de interesses. Um programa
governamental, por sua vez, consiste em uma ação de menor abrangência em que se
desdobra uma política pública.”19

17

PINTO, Celi Regina. Uma história do feminismo no Brasil. Editora . São Paulo: Perseu Abramo, 2003. p. 80
PINTO, Celi Regina. Uma história do feminismo no Brasil. Editora . São Paulo: Perseu Abramo, 2003. p.75
19
FARAH, Marta Ferreira Santos . Gênero e políticas públicas. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/ref/v12n1/21692.pdf. Acesso em 28/01/2014
18
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Note-se que a política pública pode mudar de acordo com os governos, talvez
por essa razão, a história das Casas Abrigo no Brasil são marcadas por criação,
fechamento e reabertura, conferindo-lhe fragilidades e precariedades.
Para Martha Farah, a ação do Estado pode provocar impactos diferentes na
relação desigual entre homens e mulheres. Vejamos o que ela traz:
As ações governamentais, as políticas públicas e os programas
desenvolvidos por governos podem exercer um papel importante
diante deste quadro de desigualdades: Podem reforçar as
desigualdades, o que ocorre, em geral, pelo fato de os governos e as
agências estatais não estarem “atentos” às desigualdades de gênero.
E, mais que isto, em decorrência também de a própria sociedade não
estar atenta a estas desigualdades. Mas as ações governamentais,
as políticas públicas, podem também contribuir para a redução da
20
desigualdade de gênero.

A autora destaca que a colocação da temática nas agendas dos governos é
recente e apresenta as divergências de concepção que a circunda:
De um lado, uma ênfase à eficiência e uma certa “funcionalização” da
mulher, vista como um “instrumento” do desenvolvimento, como
“potencializadora” de políticas públicas, pelo papel que desempenha
na família. De outro, uma ênfase em direitos, na constituição da
mulher como sujeito. Assim, a exemplo dos distintos vetores
presentes na agenda de reforma do Estado – o da eficiência e o da
democratização – também na agenda de gênero há uma tensão entre
diferentes perspectivas (esta tensão é clara em relação à relação
entre movimentos e Estado e, sobretudo, em relação à concepção de
focalização).21

Compreendemos que no que concerne a política pública que busque superar
as desigualdades entre homens e mulheres, os instrumentos governamentais devem
perseguir a perspectiva feminista. Isso perpassa por considerar a mulher enquanto
sujeito de direito e protagonista da sua história.
Os organismos de políticas públicas para as mulheres devem, portanto,
primar pela busca incansável pela implementação de políticas públicas capazes de
promover os direitos humanos das mulheres, dentre estes, o direito à uma vida livre da
violência. Isso porque a via institucional pode e deve enfrentar essa questão até muito
tempo tratada como algo privado. Na contemporaneidade o movimento feminista não
nega

os

espaços

institucionais,

propõe

que

sua

ação

seja

radicalmente

transformadora da estrutura de Estado neofamilista e mercadológica. Para Tatau
Godinho:
20

FARAH,
Marta
Ferreira
Santos
.
Políticas
Públicas
e
Gênero.
Disponível
em
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cidadania/conselhos_e_coordenadorias/coordenadoria_da_mulher/Politicas_Genero_2.
pdf. Acessado em 29/01/2014
21
FARAH,
Marta
Ferreira
Santos
.
Políticas
Públicas
e
Gênero.
Disponível
em
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cidadania/conselhos_e_coordenadorias/coordenadoria_da_mulher/Politicas_Genero_2.
pdf. Acessado em 29/01/2014
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A reivindicação de que o poder público, de que as instituições do
Estado desenvolvam políticas voltadas à superação das
desigualdades entre mulheres e homens tem sido uma característica
do feminismo contemporâneo.
[...]
Afinal, não se trata de uma ação setorial; o que se defende é que a
perspectiva da superação da desigualdade entre mulheres e homens
deve ser parte constitutiva da ação política como um todo22

É importante destacar que as políticas públicas para as mulheres exigem
organismos específicos, com estruturas capazes de proporcionar a disputa interna e
colocar na centralidade do governo o enfrentamento a todas as formas de opressão.
Para Tatau Godinho:
Tal proposta parte de alguns pressupostos importantes: primeiro, que
a existência de um organismo coordenador, articulador e
centralizador de tais políticas é essencial para a construção de uma
coerência do programa de governo orientado às mulheres; em
segundo lugar; da importância de sua alocação em um lugar
estratégico dentro da estrutura do governo, daí a defesa prioritária de
uma secretaria de governo; e em terceiro lugar, que sua capacidade
também dependeria, o que é evidente, dos instrumentos e do
23
orçamento disponíveis para sua ação.

Para a autora “[...] uma política feminista deve se orientar, antes de tudo, para
o desenvolvimento de políticas de caráter permanente que alterem as condições de
desigualdade e ampliem as bases de autonomia das mulheres.” 24
A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, instituída
em 2005 pelo Governo Lula, elaborada a partir das deliberações da I Conferencia
Nacional de Políticas para as Mulheres25, considera a mulher protagonista do processo
de ruptura com a violência, o Estado tem a obrigação de fortalecer as mulheres para
que elas possam romper com o ciclo de violência.
Ciclo esse que ocorre em três fases: a primeira fase onde inicia-se as tensões
no relacionamento, pode haver nesse período agressões verbais, crises de ciúmes,
ameaças, destruição de objetos etc. Na segunda fase as agressões agravam. Há
descontrole e destruição, é uma fase marcada pela violência física por exemplo. Após,
no que podemos chamar de terceira fase ou Lua de Mel, o agressor demonstra
remorso, teme perder a companheira, busca o perdão. 26

22

GODINHO, Tatau. Política Feminista como Ação de Governo. in. Políticas para as Mulheres em Fortaleza:
Desafios para a Igualdade. Org. VIANA, Raquel. ALVES, Maria Elaene Rodrigues. Fortaleza: 2008. p. 111
23
GODINHO, Tatau. Política Feminista como Ação de Governo. in. Políticas para as Mulheres em Fortaleza:
Desafios para a Igualdade. Org. VIANA, Raquel. ALVES, Maria Elaene Rodrigues. Fortaleza: 2008. pp.112/113
24
GODINHO, Tatau. Política Feminista como Ação de Governo. in. Políticas para as Mulheres em Fortaleza:
Desafios para a Igualdade. Org. VIANA, Raquel. ALVES, Maria Elaene Rodrigues. Fortaleza: 2008. p. 116.
25
BRASIL, Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Com todas as mulheres, por
todos os seus direitos. Brasília: março, 2010.p. 147
26
SOARES, Bárbara M. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Enfrentamento a Violência contra a Mulher. Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2005. p.23/25.
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A Política Nacional estabelece os conceitos, os princípios, as diretrizes e as
ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres, assim como de
assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violência 27.
Convém destacar que o conceito de enfrentamento na Política Nacional de
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, diz respeito implantação de políticas
amplas e articuladas que respondam a complexidade da violência. Para tanto, é
necessário articular as áreas de saúde, educação, segurança pública e justiça,
assistência social, compreendendo seu caráter transversal.
Em 2007, o Presidente Lula lançou o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher “[...] acordo federativo entre o governo federal, os governos
dos estados e dos municípios brasileiros para o planejamento de ações que visem à
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo território
nacional.”28
Os 27 estados aderiram ao Pacto. A adesão em Pernambuco ocorreu em, 02
de agosto de 2008, a Câmara Técnica é composta por Organismos de Políticas paras
as Mulheres, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Desenvolvimento Social,
Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Governos
Municipais.29
Em 2007, a Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher), assumiu para si
a responsabilidade de oferecer o serviço de abrigamento. Assim a Rede de CasasAbrigo em Pernambuco foi estadualizada. No mesmo ano, levantamento realizado
pela SecMulher apontou a necessidade de implantação de seis Casas-Abrigo.30
Em 2008, recursos do Tesouro Estadual permitiram a aquisição de um imóvel
no Sertão Central e a reforma de um imóvel na região Metropolitana do Recife. Em
parceria com o governo local no Sertão, mais outra Casa-Abrigo foi instalada. Ainda
em 2008, com recursos provenientes de uma Emenda Parlamentar do Deputado
Federal Paulo Rubem Santiago ao Orçamento da União a SecMulher captou recursos
para mobiliar as seis Casas-abrigo.31

27

BRASIL, Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Termo de Referência:
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Disponível em http://www.sepm.gov.br/convenios/tr-enfrentamentoda-violencia.pdf. Acessado em 09/10/12.
28
BRASIL, Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Pacto de Enfrentamento a
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Em 2009, mais dois imóveis foram locados pela SecMulher para funcionar a
Casa Abrigo da região Agreste e mais uma na região Metropolitana do Recife.32 Em
2010, a SecMulher iniciou as negociações com um governo local da região
metropolitana para obter um terreno para construção de uma Casa-Abrigo modelo.33
De 2009 a fevereiro de 2012, Pernambuco contabilizou o abrigamento de 417
mulheres e 630 crianças34.
No Brasil, em 2003 havia 42 casas-abrigo, até 2009 eram 68.35 Na Inglaterra
e em Gales na década de 70 já existiam 150 abrigos para mulheres em situação de
violência,36 demonstrando que a rede de proteção naquele país é mais antiga e que a
violência contra mulher é um fenômeno global.
O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013/2015, estabelece como
linha de ação a ampliação e fortalecimento da rede de serviços especializados de
atendimento

as

mulheres

vítimas

de

violências.37

Considera-se

serviços

38

especializados de atendimento as mulheres vítimas, as Casas-Abrigo , Centros de
Referência39, Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher40.
A Casa Abrigo é mais um instrumento que também resulta da luta histórica do
Movimento de Mulheres pelo fim da violência contra mulher. Com assinatura em
1984 pelo Brasil da Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação
contra mulher aprovada pela ONU em 197941 o Estado Brasileiro se comprometeu
internacionalmente a criar instrumentos para atender a mulher vítima e coibir
violência.
Apesar da primeira Casa Abrigo ter sido criada em 1986, um ano após a
criação da primeira Delegacia da Mulher, o instrumento aqui analisado não estava no

32
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mulher/exibir_noticia?groupId=30863&articleId=1428597&templateId=31823. Acesso em 09/10/12.
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foco das discussões acadêmicas e políticas.42
Na década de 90 ocorreu um processo de crescimento do número de Casas
Abrigo, nota-se, que a existência desse instrumento é marcada fortemente por
fechamentos desses espaços e reaberturas.43 O que aponta para uma inconsistência
da política pública e uma falta de compreensão que o instrumento é necessário para o
Estado e não pode continuar a ser apenas parte das políticas de governos, estando a
mercê do grau de simpatia dos/as gestores/as.
Lenira Silveira destaca a importância do instrumento ao analisar a política de
enfrentamento à violência contra mulher, como equipamento indispensável frente a
ineficiência do Estado em instituir mecanismos de proteção “[...] os abrigos ainda se
constituem como um “mal necessário”, diante das inconsistências das políticas
públicas para mulheres. Muitas vezes servem apenas para encobrir a ineficiência do
Estado em oferecer outras respostas às mulheres, numa perspectiva de proteção à
sua vida e aos seus direitos.”44
A Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, institui diversos mecanismos na
perspectiva de garantir o direito à vida e a vida livre da violência, dentre as medidas,
estão às inovadoras medidas protetivas, a mesma Lei no artigo 35, inciso II, institui a
casa abrigo como mecanismo para garantir a preservação da vida das vítimas de
violência doméstica:
Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios
poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e
familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes
menores em situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e
centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à
mulher em situação de violência doméstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência
doméstica e familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

A morosidade do Poder Judiciário para analisar as medidas protetivas que
poderiam garantir a vida das vítimas é um problema, assim, o Poder Executivo para
suprir a ineficiência do Judiciário, insere as mulheres na política de abrigamento.
O sistema de abrigamento em Pernambuco foi instituído em 2009 pela Lei nº
13.977/2009. A Lei estabelece os requisitos para ingressar no sistema incluindo neste
42

SILVEIRA, Lenira Politano da. Serviços de Atendimento a mulheres vítimas de violência. Disponível em
http://www.mpdft.mp.br/pdf/unidades/nucleos/pro_mulher/lenira.pdf
43
SILVEIRA, Lenira Politano da. Serviços de Atendimento a mulheres vítimas de violência. Disponível em
http://www.mpdft.mp.br/pdf/unidades/nucleos/pro_mulher/lenira.pdf
44
SILVEIRA, Lenira Politano da. Serviços de Atendimento a mulheres vítimas de violência. Disponível em
http://www.mpdft.mp.br/pdf/unidades/nucleos/pro_mulher/lenira.pdf
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a Casa Abrigo, merecendo destaque dois elementos: um de ordem subjetiva e outro
de ordem objetiva, a necessidade da mulher se encontrar em risco iminente de morte
e de ser encaminhada pela Secretaria Executiva da Secretaria Estadual da Mulher de
Pernambuco.45 Consideramos que o risco iminente de morte é um elemento de ordem
subjetiva, eis que não há nada, nenhuma lei, nenhum conceito normativo que
descreva o que vem a ser o risco iminente de morte, essa verificação se dá através
da compreensão dos/as profissionais da rede de abrigamento.
Nos termos da Lei, Casa Abrigo é um serviço de caráter temporário, com o
objetivo de oferecer moradia protegida, funciona em local sigiloso e atendimento
integral a mulheres em risco iminente de morte em razão da violência doméstica.46
Casas Abrigo para mulheres em situação de violência já existiam, antes da Lei
Maria da Penha e da Lei nº 13.977/2009. Novas casas são criadas a partir da
promulgação dos postulados citados. O grande desafio é desenvolver estudos que
corroborem para que esse instrumento cumpra com o que se propõe, garantindo
direitos e não signifique a perpetuação da inércia ou da morosidade dos demais
instrumentos da Política de Enfrentamento a Violência.
Paula Prates em sua dissertação elaborou perfil sociodemográfico e
psicossocial de mulheres abrigadas, a pesquisa investigou 72 mulheres no período de
2001/2005, ou seja, anterior a Lei Maria da Penha. A pesquisa apontou que as
mulheres que abandonaram o abrigo, assim fizeram por não se adaptaram ou por
compreenderam que o abrigo não atendiam as suas demandas, dentre as mulheres
transferidas para outro abrigo, verificou-se que isso ocorreu devido o agressor ter
localizado a Casa Abrigo, ou, a mulher ter rompido com alguma regra da Casa
Abrigo.47
Ao apontar a saída da Casa Abrigo devido o autor haver identificado o local,
convida estudiosas/os, profissionais e gestores/as a refletir sobre a necessidade de
buscar mecanismos que para além da sigilosidade assegure a segurança e a vida da
vítima, o que exige que o funcionamento da Casa Abrigo seja uma prioridade e uma
responsabilidade dos Organismos de Política para as Mulheres e dos serviços de
segurança pública, pois, sem condições para garantir a segurança da vida das
vítimas, dos profissionais e do local, acaba reafirmando-se a superioridade do
agressor.
Zélia Souza de Albuquerque, em dissertação desenvolvida na Universidade do
45
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abrigadas. Disponível em www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde.../PaulaPrates.pdf . Acesso em 13/12/2013.
p.108.
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Federal do Maranhão, destaca que:
As casas-abrigo, são destinadas ao acolhimento de mulheres e
filhos(as) em situação de violência doméstica e sob risco de vida.
Com função de proteger e amparar, as casas-abrigo deve
proporcionar condições de análise integral da problemática, para que
a mulher possa se libertar do ciclo da violência e conseguir uma
48
mudança qualitativa de vida.

Verifica-se do conceito apresentado pela pesquisadora, que para além da
garantia da vida, a Casa Abrigo tem a finalidade de provocar processos de rupturas
com situação da violência e mudança da qualidade de vida das mulheres. O que
exige que a política de abrigamento se relacione com outras, como educação, saúde,
emprego e renda.
Zélia Souza de Albuquerque destaca que dentre as ações programáticas a
serem desenvolvidas pelas casas estão as atividades educativas, de saúde e de
lazer.49 A pesquisa desenvolvida aponta que a Casa Abrigo de São Luiz do Maranhão
tem cumprido seu objetivo, aponta também que parte das mulheres abrigadas opta
por não cumprir o prazo máximo de 90 dias, devido a sentimentos de
aprisionamento.50
As mulheres abrigadas não podem receber visitas, não podem possuir
telefone e na maioria das vezes são retiradas da cidade onde vivem prejudicando
seus laços afetivos e vínculos sociais. Compreende-se que tais medidas são
necessárias para garantir o direito à vida, no entanto, não podemos deixar de
questionar a situação. Embora o ingresso na Casa Abrigo não seja uma imposição do
Estado, ou seja, a mulher pode recusar o abrigamento, presente o risco iminente de
morte e sem que o poder público lhe apresente outro mecanismo para que sua vida
seja assegurada, fica a cidadã sem opção, restando-lhe ingressar no abrigamento,
enquanto o agressor permanece livre.
Ana Lúcia de Leão Dagord, que desenvolveu pesquisa na Casa Abrigo Viva
Maria, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, aponta que mais de 80% das mulheres
abrigadas tem de 20 a 39 anos e 69% tem apenas o primeiro grau incompleto 51 o que
reflete a baixa escolarização, elemento que dificulta a qualificação profissional e a
falta de autonomia econômica, dificuldades que não são determinantes para a
48
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São Luís/MA. Universidade Federal do Maranhão. Programa de Mestrado em Educação. São Luís, 2011.
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São Luís/MA. Universidade Federal do Maranhão. Programa de Mestrado em Educação. São Luís, 2011.
P.82
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violência, mas, que parece ser um indicador que dificulta a saída do ciclo de violência
e que aumenta a vulnerabilidade da situação de risco iminente de morte, sendo a
Casa Abrigo a única alternativa para sair da linha de fogo. Convém destacar que de
acordo com a pesquisa da Data Popular e Instituto Patrícia Galvão apenas 32% da
população conhecem a Casa Abrigo52.
O encaminhamento para a Casa Abrigo deve ser a última medida, pelas
razões discorridas acima. A Política Nacional de Abrigamento preconiza o conceito de
abrigamento:
[...] diz respeito à gama de possibilidades (serviços, programas,
benefícios) de acolhimento provisório destinado a mulheres em
situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mulher,
tráfico de mulheres, etc) que se encontrem sob ameaça e que
necessitem de proteção em ambiente acolhedor e seguro.
O abrigamento, portanto, não se refere somente aos serviços
propriamente ditos albergues, casas-abrigo, casas-de-passagem,
casas de acolhimento provisório de curta duração, etc), mas também
inclui outras medidas de acolhimento que podem constituir-se em
programas e benefícios (benefício eventual para os casos de
vulnerabilidade temporária) que assegurem o bem-estar físico,
psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim
como sua segurança pessoal e familiar.53

Profissionais dos mais diversos serviços que compõem a rede de
enfrentamento a violência contra mulher devem esgotar as possibilidades de
assegurar às mulheres em risco iminente de morte a saída do ciclo de violência, a
segurança e proteção à vida, primando para que a mulher não necessite sair do
convívio familiar e comunitário, sendo a Casa Abrigo medida derradeira pelas
implicações apontadas por alguns dos estudos aqui destacados, ademais,
precisamos repensar o modelo de Casa Abrigo, para que a passagem por esse
instrumento possa significar o recomeço e fortalecimento da cidadania das mulheres
e não o sentimento de injustiça e aprisionamento.
4. Considerações finais:
Optamos por chamar de considerações e não de conclusões por essa ser a
primeira etapa de um estudo mais aprofundado. A partir das reflexões realizadas com
base nos estudos aqui apresentados destacamos que a Casa Abrigo ainda não é um
instrumento público consolidado tal como ocorre com as Delegacias Especializadas.
52
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Verifica-se ainda que o número de Casas-Abrigo aumentou com a criação
dos Organismos Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres, o que ocorreu a
partir de 2003, ampliou-se a partir daí o número de atendimentos, verificando-se a
partir dos dados de Pernambuco que o número de crianças que permanecem na
Casa-Abrigo no período de abrigamento das mães é quase o dobro em relação ao
número.
O abrigamento é marcado pelo sentimento de aprisionamento, eis que, a
mulher afasta-se do convívio da família, amigos, trabalho e comunidade, daí a maior
necessidade do ingresso na Casa-Abrigo ser medida última.
A Casa-Abrigo é necessária, porém, sua maior utilização decorre da
inoperância dos demais instrumentos da rede de abrigamento, tal como a morosidade
do Poder Judiciário em analisar as medida protetivas.
A Política de Abrigamento precisa aprofundar a articulação com a política de
segurança pública, para que a necessidade de sigilosidade não acabe por reafirmar a
superioridade do poder letal do agressor.
A política de abrigamento precisa articular-se com a política de saúde,
educação, qualificação profissional a fim de garantir que o abrigamento signifique o
recomeço e o fortalecimento das mulheres.
O redirecionamento da política de abrigamento apresenta-se como
necessário, assim, o aprofundamento de mecanismos que busque ouvir as mulheres
abrigadas e desabrigadas e pesquisas que estudem a política, podem corroborar para
um modelo capaz de garantir os Direitos Humanos das mulheres em situação de risco
iminente de morte.
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Políticas Públicas de Recuperação de Aprendizagem e a interface da
Educação como Direito Humano um presságio de liberdade

1. Introdução

Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira
Milady Aparecida Andrade
(UNESP)

Imbuídos pela certeza de que o homem, por sua existência em si, tem o direito ao
respeito por sua humanidade, fomentamos através do tempo histórico os Direitos Humanos.
Em que pese a fundamentação política, filosófica e a relevância do conceito de
Direitos Humanos para a sociologia e demais ciências políticas, abordaremos de forma
singela, aspectos jurídicos destes direitos, especificamente ao direito à educação e a sua
relevância para a obtenção de outros direitos fundamentais.
Propiciar o direito à educação está muito além de dispor em textos legais,
expressões como: “a educação, direito de todos e dever do Estado”, Carta Magna (1988),
como também, “a educação, dever da família e do Estado”, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).
Todavia, quando nos deparamos com os textos legais vigentes, é necessário
termos a clareza de que estamos diante de mudanças recentes e bruscas, vez que as
referidas disposições legais foram resultados de reivindicações morais, políticas e sociais
cumuladas por séculos, pois como afirma Adelaide Alves Dias (2007), nas terras brasileiras
do período colonial ao republicano contemporâneo, a educação tem como um dos seus
principais desafios a exclusão.
Para a compreensão desta exclusão observemos o conceito de cidadania e sua
relação histórica com a educação. Como nos demonstra José Murilo de Carvalho (2010), o
advento da educação popular contribuiu com a cidadania ao permitir às pessoas terem o
conhecimento dos seus direitos e se organizarem para lutar por eles. Em seu trabalho, o
autor também nos remete aos ordenamentos legais que proibiam os analfabetos de
escolherem os representantes políticos, por meio do voto, deixando assim, à margem,
quase a totalidade dos homens brasileiros, situação na qual as mulheres já se encontravam.
Somente, na década de 30, nestes mais de 500 anos de história do Brasil, é que as
mudanças no cenário mundial trouxeram consigo um espaço para o voto feminino e a
possibilidade de exercício de outros direitos; bem como aos analfabetos, a oportunidade
facultativa de escolherem seus representantes, advinda somente em 1985, por meio da
Emenda Constitucional nº 25.
Estas transformações, principalmente nas três últimas décadas, trouxeram à tona o
fenômeno da globalização. Termo definido por Boaventura Sousa Santos (2005),
empregado genericamente como crise global da civilização, incidindo sobre as diferentes
áreas do social, abrangendo desde os sistemas produtivos, financeiros, tecnológicos,
informativos e de comunicação; da erosão do Estado Nação e fortalecimento da sociedade
civil, ao crescimento significativo das desigualdades sociais e das diferentes movimentações
fronteiriças de pessoas físicas ou jurídicas.
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Aida Maria Monteiro Silva (2001) nos alerta que embora a essência dos Direitos
Humanos incluam os direitos dos cidadãos, estes extrapolam as condições legais e as
fronteiras territoriais, às quais definem a cidadania e a nacionalidade, por decorrem do
reconhecimento da dignidade íntima a todo ser humano.
Esta igualdade anunciada na intimidade de todos, faz com que humanidade recorra
histórica e culturalmente à democracia que, por si, presume ser a portadora da igualdade
diante da lei, da igualdade no uso da palavra e da igualdade de condições socioeconômicas
básicas e do poder de opção.
Em síntese e respectivamente, para Aida Silva (2001), estas igualdades tem como
fim a aplicação concreta da Lei, seja para proteger ou para punir igualmente a todos,
objetivando efetivar a participação pública e política, por meio da palavra, visa também
garantir a dignidade humana, meta a ser atingida com a correta implementação de Políticas
Públicas e programas de ação do Estado. Ao escopo deste estudo nos ateremos às
Políticas Públicas que permeiam o direito, a segurança pública e a educação.
Entretanto, o que temos atualmente no cenário da educação é um paradoxo no
qual as previsões de leis e as políticas públicas carregam discursos de inclusão
educacional, mas as práticas e as vivências nas escolas e em suas salas de aulas são
excludentes ao ponto de viabilizar as realidades das contravenções e infrações legais na
vida de crianças e adolescentes.
Observando dados da vida escolar de alunos da Rede Pública Estadual de Ensino
do Estado de São Paulo, disponibilizados pela Diretoria de Ensino – Região de Franca, é
possível verificar que os alunos internos da Fundação CASA - “Arcebispo Dom Helder
Câmara”, ano 2013, não encontraram, desde a Educação Infantil, as garantias de fato do
Estado, face ao direito à educação, à saúde, ao lazer obtendo apenas a efetivação da
matrícula em uma instituição de ensino.
Assim, observaremos que o direito à educação, não ofertado em sua plenitude, ao
invés de propiciar a liberdade e a autonomia destes adolescentes, corrobora sim, para o
cerceamento de suas liberdades.
2. Políticas Públicas Educacionais
O homem, desde a sua concepção no ventre materno, e principalmente após seu
nascimento, conta com os Direitos Humanos, que segundo Flávio Pinheiro (2008), são
prerrogativas a todo indivíduo frente aos órgãos do Poder, para preservar sua dignidade
como ser humano. Previnem e proíbem possível interferência indevida do Estado em áreas
específicas da vida individual. Asseguram a prestação de determinados serviços por parte
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deste mesmo Estado a fim de satisfazer as necessidades básicas, que reflitam as
exigências fundamentais, de cada ser humano.
Importante ressaltarmos que, estas e outras concepções, adotadas hoje como de
Diretitos Humanos, são frutos do período pós II Guerra Mundial, decorrente da
conscientização do homem das atrocidades de que foi, e é capaz de promover por meio do
seu amplo poder de destruição.
Em contrapartida a este poder destrutivo, em 10 de dezembro de 1948, a
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, proclamou a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, através da Resolução 217 A (III), que dentre as afirmações relevantes,
dispôs em seu artigo XXVI a importância do direito a instrução, que:
1- Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será, gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem
como a instrução superior, esta baseada no mérito.

Assim, Dias (2007) atenta para o fato de que tais referências, no importante
documento legal acima mencionado, nos possibilitam pensar a temática do direito à
educação intimamente relacionada à própria evolução dos Direitos Humanos.
E, após 45 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação
despontou com maior relevância no cenário do direito, com o debate sobre o tema
Educação em Direitos Humanos tratado na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos,
em Viena, no ano de 1993 que dispôs:
79. Os Estados deverão erradicar o analfabetismo e deverão direcionar o
ensino para o desenvolvimento pleno da personalidade humana e para o
reforço do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais. A
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos os Estados e
instituições que incluam os Direitos Humanos, o Direito Humanitário, a
democracia e o primado do direito como disciplinas curriculares em todos os
estabelecimentos de ensino, formais e não formais.
80. A educação em matéria de Direitos Humanos deverá incluir a paz, a
democracia, o desenvolvimento e a justiça social, conforme definidos nos
instrumentos internacionais e regionais de Direitos Humanos, a fim de
alcançar uma compreensão e uma consciencialização comuns, que
permitam reforçar o compromisso universal em favor dos Direitos Humanos.
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O trecho destacado do documento demonstra um despertar para o germe de
transformação que o ensino possui quando este alcança a primazia de consciencialização
comum em prol dos Direitos Humanos.
Ademais, num contexto histórico conturbado o homem que atingiu o grau altíssimo
de destruição, tornou-se também, protagonista de mudanças defensoras de sua existência
com dignidade.
Para Dias (2007), no século XX a temática da educação como direito social e
humano ganha visibilidade e passa a estar presentes em protocolos de intenções,
declarações, acordos internacionais; em contrapartida o novo ordenamento econômico e
social do capital internacional, os ajustes neoliberais face a globalização agravaram os
problemas sociais dentre eles a pobreza, as doenças, o desemprego, o narcotráfico e o
analfabetismo.
Segundo a autora, neste mesmo contexto foram organizados movimentos
internacionais e nacionais visando o reconhecimento dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e ambientais, ou seja, movimentos sociais e ações de governos
visando o reconhecimento dos direitos humanos, entre eles, o direito à educação.
A educação tornou-se um campo de fomentação de Políticas Públicas, seja por
meio de leis internacionais, por constituições dos países e outros arcabouços legais.
Políticas Públicas, no sentido apreendido por Marta Arretche (2005), constitui-se no
direcionamento decidido pelo grupo que detém o poder de fazê-lo, sendo o poder, a
competência de decisão do governo.
Conforme apontado por Oliveira (2012), o entendimento de Estado como instituição
de estável permanência que dá sustentação à sociedade, planeja e organiza programas,
ações, políticas e os implementam, tendo como direcionamento o saneamento de
necessidades apontadas pelos grupos sociais; como também pode ser para a prevenção de
problemas, compensação de

dificuldades ou recuperação/reabilitação dos grupos e/ou

pessoas.
Desta forma, as leis vêm para auxiliar na organização das políticas, das “verdades”,
dos paradigmas a serem adotados pela sociedade, atribuindo aos cidadãos, competências a
serem exercidas no seu meio social.
Oliveira (2012) participa da mesma concepção de que a compreensão de cidadãos
como sendo os que nascem na sociedade de um mesmo país, organizado nas dimensões
temporais, sociais, políticas e culturais com padrões iguais são critérios que por si só
incluem e excluem, podendo ser esta uma das causas das crueldades face aos que não
estão dentro dos pressupostos de referência, padrões, escalas organizadas, “verdades”.
Busca o homem assim, justificar seus atos cruéis para com a natureza, os deficientes, os
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loucos, os estrangeiros, os que são diferentes no ritmo de aprendizagem e para os que
infringem as leis.
Michel Foucault (1984) demonstra que a ordem, a disciplina, a hierarquia, o vigiar,
no século XVIII, tornam-se presentes na sociedade em diversos “lócus” – nos hospitais, nos
exércitos, nos presídios e no ambiente escolar, que como consequência, adotou
mecanismos de padronização, elitização, recompensas, tornando possível o controle dos
corpos que se moldam, e quando não moldados, são punidos e/ou expelidos por não se
tornarem dóceis.
Os mecanismos de controle e disciplina adotados pela sociedade, tem como cerne
a expulsão e/ou punição daqueles que não contribuem para a eficiência do aparelho de
manutenção do poder nas mãos de quem o exerce, seja nas macroesferas, ou nas
microesferas. Assim, o homem que não consegue exercer a cidadania, que não segue os
estereótipos das “verdades” ou que infringem os preceitos legais não resta nada a ser feito a
não ser puni-lo em corpo e alma, para que talvez após o êxito da aplicação das penas possa
ocorrer seu retorno para o social.
Observemos que as escolas dos séculos XVIII até os dias atuais privilegiam a
existência de salas repletas de alunos, dispostos em fileiras, recebendo por horas
informações por um ser que acredita possuir maiores “verdades” que devem ser
transmitidos, propiciando a repetição de gestos, de falas e de pensamentos, moldando os
alunos para atingirem o ideal estabelecido. Todavia, neste ambiente que mais se assemelha
a uma fábrica onde ao fim da esteira terá um produto final a ser apresentado, não se adéqua
a essência do homem e a sua individualidade (OLIVEIRA, 2012).
Por meio de estudos voltados a desvendar a aquisição e assimilação do
conhecimento pelas pessoas, diferentes percepções se despontaram no meio educacional,
defendendo a necessidade de se respeitar a influência direta de diferentes fatores na
“construção do saber”.
Cada ser humano se relaciona e interage com diferentes meios e seres, como
também interage com diferentes informações e tecnologias, adquirindo seus próprios
conhecimentos e realiza suas escolhas (CAVICCHIA, 2010). Ou seja, o conhecimento não é
algo a ser adquirido através de um único método, de uma mesma proporção e ritmo ou de
simples repetições mecânicas, não sendo apenas um fator determinado por atributos
biológicos ou psíquicos.
Ao voltarmos nossa atenção para as crianças e adolescentes que tiveram a
oportunidade de percorrer o caminho escolar, vislumbramos que esta “construção da
aprendizagem” pode ser interrompida por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos que

2642

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

coadunam em escolhas, que por vez encaminham estas crianças e jovens aos atos
denominados infracionais (Lei nº 8.069/90).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que o ato infracional é a
conduta descrita como crime ou contravenção penal, assim, definida pelo Código Penal,
praticada por pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade.
A estes menores a própria lei estabelece medidas sócioeducativas a serem
aplicadas por autoridade competente, a fim de promover a ressocialização e a reparação do
ato quando possível.
3. Políticas Públicas reeducativas, mas e as educativas?
A ressocialização faz-se necessária uma vez que a criança e/ou o adolescente foi
autor ou coautor de ato contrário à lei que rege a sociedade atual. Não nos aprofundaremos
neste trabalho no entendimento do conceito criança ou de adolescente para as diversas
ciências, mas ressaltamos que no meio jurídico ocorreram mudanças significativas sobre
este entendimento, que culminaram na aprovação da Lei nº 8.069/90.
O cenário que antecedeu as mudanças introduzidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente era o do Direito do Menor, ou também conhecido como Doutrina da Situação
Irregular, enraizada no Decreto nº 17.943-A de 12 de outubro de 1927, mais conhecido
como Código dos Menores.
A essência do decreto, de acordo com André Custódio (2008) produzia uma visão
estigmatizada de infância e juridicamente era aprisionada nos conceitos positivistas
clássicos da menoridade. O conceito de “menor”, da forma que era empregado, legitimava
as políticas de controle social, vigilância e repressão por parte das Políticas Públicas.
Desta forma, a Doutrina da Situação Irregular, juntamente com a ideologia da
segurança nacional corroborava a centralização da gestão pública, contribuindo com uma
atuação estatal autoritária, restritiva e não participativa em relação aos menores de 18 anos.
Neste contexto, a criança e o adolescente tornavam-se objetos de interesse jurídico
quando praticavam infrações, ou por sua condição de exclusão social, ou seja, “o menor em
situação de risco” (abandonado ou delinquente), o estereótipo decorrente do preconceito
social, aquele que traz a tona “o problema do menor” que necessita ser controlado por meio
de assistencialismo e/ou repressão policial.
Custódio (2008) nos rememora que somente na década de 1980 ocorreu uma
conscientização de que a Doutrina da Situação Irregular demonstrava-se insuficiente para
abarcar a realidade brasileira, pois não correspondia com o espírito em prol da
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democratização anunciada e bradada pelos movimentos sociais, selada com a promulgação
da Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 de outubro de 1988.
A adoção no Brasil da Teoria da Proteção Integral, foi ao encontro dos princípios
propostos pela Organizações da Nações Unidas (ONU) e antecedeu a Convenção
Internacional dos Direitos das Crianças, de 20 de novembro de 1989, oficialmente
promulgada no país pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. (CUSTÓDIO,
2008).
Tal mudança de doutrinas promoveu um processo de convergência dos rumos do
ordenamento jurídico, político e institucional, ao ponto de clamar por novos planos,
programas, projetos, ações, ou seja, novas Políticas Públicas por parte do Estado o qual
ainda se mostra aparentemente confuso, quando no arcabouço legal opta pela Proteção
Integral, mas na prática não se desvencilha dos paradigmas da Situação Irregular.
A Doutrina da Proteção Integral reconhece a criança e o adolescente como sujeitos
de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e, ainda, sujeitos de direitos
especiais decorrentes da condição ímpar de serem pessoas em desenvolvimento, que
produzem, reproduzem e interagem reciprocamente.
É neste contexto que a referida Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente foi organizado, defendendo a universalização dos direitos sociais, dependentes
de prestações positivas da família, da sociedade e do Estado, que têm o dever de assegurar
a efetivação dos direitos fundamentais.
Dentre estes direitos estão a vida digna, a liberdade, a proteção e a educação.
Porém, as crianças e os adolescentes que praticaram condutas desaprovadas pela
sociedade e em desencontro com a lei, antes de terem a sua liberdade restrita pelo Estado,
em diversos episódios de suas vidas tiveram seus direitos tolhidos.
Em trabalho de pesquisa realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (2012),
foram entrevistados 1.898 adolescentes internos, dos 320 estabelecimentos de internação
existentes no Brasil; quanto ao aspecto escolaridade, a última série cursada por 86% deste
grupo estava englobada no Ensino Fundamental, não concluindo sequer a formação básica
obrigatória. A idade média do total de adolescentes entrevistados é de 16,7 anos e na maior
percentagem destes adolescentes a última série cursada foi a quinta e a sexta série do
Ensino Fundamental, correspondente atualmente ao sexto e sétimo ano do Ensino
Fundamental, realidade constatada também na região Sudeste do país.
O trabalho do Conselho Nacional de Justiça (2012) demonstra ainda que na região
Sudeste, os adolescentes interromperam seus estudos na média dos 14 anos de idade.
Outro apontamento relevante do Conselho Nacional de Justiça é o fato de que os
adolescentes internos, na região Sudeste do Brasil, em sua maioria, praticaram ato
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infracional contra o patrimônio (roubo); o segundo ato infracional mais praticado é o tráfico
de entorpecentes. Todavia, se faz necessário ponderar as especificidades da realidade do
município de Franca onde o tráfico de entorpecentes se destaca como o motivador das
internações.
Ao observarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, constatamos que as
entidades que desenvolvem programas de internação têm como dever a promoção da
escolarização e a profissionalização dos adolescentes privado de liberdade. Assim,
deparamos com um dos maiores desafios da educação, reeducar aquele que quando em
liberdade interrompeu ou teve interrompido seu processo de aprendizagem.
Retomemos para o “lócus” deste trabalho, o município de Franca, interior do Estado
de São Paulo, que de acordo com o censo 2010 contava com 318.640 habitantes, e que em
setembro de 2007 recebeu duas Unidades do Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente – Fundação CASA “Arcebispo Dom Helder Câmara”. Trata-se de uma Unidade
Internação com capacidade para receber 82 adolescentes (10 em atendimento inicial, 16 em
internação provisória e 40 em internação) e outra Unidade República com capacidade de
receber 20 adolescentes.
As unidades de Franca adotam o denominado Modelo Pedagógico Contextualizado,
estruturado no processo intereducativo do modelo pedagógico amigoniano1, escrito pelo expadre amigoniano Gerardo Bohórquez Mondragon.
Em apertada síntese, de Marina Almeida (2010) e Gerardo Mondragon (2009) o
Modelo Pedagógico Contextualizado é composto por fases sendo elas: 1ª fase – Motivação:
período de 45 dias em que o adolescente passará por consultas (médicos e psicólogos), no
qual terá o histórico de sua vida levantado junto com membros da família, formando um
diagnóstico polidimensional; 2ª fase – Reconhecimento: período de aproximadamente 12
semanas que visará levar o jovem a compreender que é ao mesmo tempo sujeito de direitos
e de deveres, através da vivência da internação; 3ª fase – Aprofundamento: o adolescente
permanece interno e dá continuidade na conscientização dos seus atos, como também
participa de Oficinas e recebe orientação vocacional; 4ª fase – Projetos de Vida: o
adolescente realiza visitas externas à família, participa de cursos e são estimulados a
procurar trabalho e 5ª fase – República: os adolescentes permanecem em uma casa
inserida na comunidade, ou seja, fora da Unidade de Internação, e saem para trabalhar e
retornam à noite.
De acordo com os seus implementadores, a adoção deste modelo tem como eixos
a integração do adolescente na sociedade, através do uso dos serviços públicos e de
1

Congregação Amigoniana ou Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de lós
Dolores, fundada por Dom Luis Amigó e Ferrer, em 1889, tendo como um dos propósitos trabalhar na
reeducação de adolescentes privados de liberdade.
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parcerias, como também busca estimular a reflexão dos internos à medida que vão
percorrendo as fases que lhes são propostas e que pertence ao seu Plano Individual de
Atendimento.
O Plano Individual de Atendimento e o acesso ao ensino formal ministrado pela
Secretaria Estadual de Educação são previstos como direitos dos adolescentes internos da
Fundação, como disposto no artigo 15, incisos XV e XVI da Portaria Normativa nº 224/2012
– Regimento Interno dos Centros de Atendimento de Internação e de Semiliberdade da
Fundação CASA/SP.
Conhecedores de alguns pontos das Unidades da Fundação CASA, em Franca,
nos aproximemos do direito ao ensino, previsto para ser promovido dentro da instituição, e
voltemos nossa

atenção para a trajetória escolar dos adolescentes, antes de serem

internos.
Tendo como base os registros da Diretoria de Ensino – Região de Franca2, ano
base 2013, salas de aulas da Unidade de Internação Casa de Franca foi possível constatar
que existiam cinco salas de aulas multisseriadas, a N 1, turma A, referente ao Ensino
Fundamental, Ciclo I (1º ao 5º ano); a N 2, turmas A, B e C, referentes ao Ensino
Fundamental, Ciclo II (6º ao 9º ano) e o N 3, turma A, referente ao Ensino Médio ( 1º ao 3º
ano). Em sua maioria estes alunos percorreram suas trajetórias escolares estudando em
escolas das Redes Municipais de Ensino e na Rede de Ensino do Estado de São Paulo.
Os dados obtidos pela observação sobre o percurso escolar dos alunos/ internos da
sala N1 já seriam suficientes para alimentar uma pesquisa à parte, pois, dos quatro alunos
matriculados, três foram classificados como portadores de deficiência intelectual, em alguma
fase dos estudos, e todos são jovens na faixa etária de 18 anos, mas que ainda não
conseguiram completar a fase de alfabetização.
Dados alarmantes, pois, a redação do artigo 32 da Lei nº 9.394/96, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterada pela Lei nº 11.274/06, o Ensino
Fundamental obrigatório possui a duração de 9 anos, iniciando-se ao 6 anos de idade,
vislumbrado o término aos 17 anos, e, no caso em tela, os alunos possuem uma trajetória
que já ultrapassou este tempo estimado para a conclusão dos Ciclos I e II, sem terem
atingido a alfabetização e sem terem atingido uma formação profissional, às vésperas de
serem liberados para o retorno social.
Porém, ultrapassar os 9 anos previstos em lei para o término do Ensino
Fundamental, não é a realidade exclusiva dos adolescentes da sala N1, os alunos
matriculados nas salas N2, que integram as turmas A, B e C, também apresentam uma

2

Banco de dados do Sistema PRODESP – Secretaria da Educação – Cadastro de alunos – Ficha do aluno por R.A.
(Registro do aluno).
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defasagem idade-série3 nos estudos. Suas trajetórias escolares estão marcadas por
transferências de salas de aulas, transferências de escolas, retidos para cursarem
novamente a série, dado ao baixo rendimento escolar, retidos por baixa frequência e por
abandonos aos estudos.
Tendo como ponto de partida a data de nascimento dos jovens matriculados nas
salas N2, é possível constatar que em 2013 estavam cursando o Ciclo II (6º ao 9º ano do
EF): 23 alunos de 18 anos de idade, 31 alunos de 17 anos e 24 alunos de 16 anos, que pelo
fluxo escolar, previsto legalmente, deveriam estar cursando o Ensino Médio e se preparando
para ingressarem em um curso de nível superior.
Por fim, na sala N3, no ano de 2013, os alunos matriculados no Ensino Médio eram:
31 alunos de 18 anos, 14 alunos de 17 anos e 3 alunos de 16 anos, num total de 54 alunos
que foram matriculados, todos sem concluir o Ensino Médio.
A defasagem idade-série observada nestes alunos matriculados nas salas
organizadas na Fundação CASA já apresentaram os “desvios” nas trajetórias escolares, em
sua maioria nas séries iniciais do Ciclo I do Ensino Fundamental, correspondente à época a
primeira, segunda, terceira e quarta série, pois de acordo com a faixa etária destes meninos,
como já disposto na mudança para o Ensino Fundamental de 9 anos a conclusão prevista
para o Ciclo II seria o ano de 2006.
Em continuidade a esta observação, constatamos que as retenções por rendimento
ou por frequência tendem à recorrência e em alguns casos a se agravarem na figura do
abandono da escola, quando da trajetória no Ciclo II do Ensino Fundamental. Também
ainda é possível apreendermos que a defasagem atinge um grau severo a ponto destes
alunos recorrerem à modalidade de Educação de Jovens e Adultos, como uma alternativa
para terminarem os estudos do Ensino Fundamental.
Aqui faz necessário recorrermos às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional na qual prevê em seu artigo 37 “a educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria”.
É extremamente relevante apontarmos que, em alguns casos, estes adolescentes
se dirigem à Educação de Jovens e Adultos como um último refúgio para comprovarem que
estão dando continuidade nos seus estudos, uma vez que sua trajetória escolar se agrava,
pois se já não encontravam cabida nas escolas antes de serem recolhidos à Fundação
CASA, quando retornam da internação à sociedade, a aceitação é ainda menor.
3

A taxa de distorção idade-série é o cálculo de quantas crianças estão acima da idade ideal em uma
determinada série. O conceito de defasagem idade-série usado é a porcentagem de alunos defasados dois anos
ou mais, observando a fórmula/cálculo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) – 2006.
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Corroborando com o observado relatamos sucintamente o caso de Y que aos 16
anos, após a internação retornou aos seus estudos fora da Fundação CASA, na Escola
Estadual X, próxima de sua residência num bairro periférico de Franca. Em certa ocasião o
docente A solicitou a presença da Diretora da Escola B, na sala a fim de repreender o
comportamento de Y. B repreendeu verbalmente Y na frente de todos e ordenou que o
mesmo deixasse a sala de aula, obtendo a recusa. Assim, B afirmou que chamaria a Polícia
Militar para Y e este imediatamente correu rumo a porta da sala de aula onde se encontrava
a Diretora, derrubando-a, forçando sua saída do local e pulando o muro da escola. Desde
então, B inconformada por ter sido derrubada por Y busca a transferência deste para outra
escola. Na tentativa de contato com a mãe de Y, para informá-la da transferência, B obteve
como resposta que toda e qualquer violência sofrida por Y seria devolvida em dobro para B.
Diante da dimensão do caso foi necessária a interferência do Supervisor de Ensino e da
Dirigente Regional de Ensino, a fim de viabilizar uma vaga em outra Escola Estadual para Y.
Porém, como a “infâmia” de Y “chegou” antes dos papéis do pedido de transferência regular,
a Diretora B2 da nova escola e o vice-diretor se demonstram inconformados e buscam
mecanismos para não aceitar a transferência de Y, que enquanto isso permanece com sua
trajetória escolar suspensa.
Tal verídica e breve saga de um egresso da Fundação CASA, cônscio do valor de
sua liberdade como um direito humano, mas inabilitado de viver para a mesma, demonstra o
descompassos e os atropelos na luta pelos direitos primordiais do ser humano, a liberdade,
diante da desassistência do Estado deste e dos demais direitos.
Sobre esta trajetória dos homens infames, Ligia Mori Madeira (2010) nos relata a
investigação sobre apoio a egressos do sistema penitenciário no Brasil, a partir do estudo
das produções legislativas, das políticas públicas e da criação de programas de apoio
surgidos no país, pós década de 90.
Em seus estudos a autora situa historicamente a tentativa do Brasil em humanizar o
sistema penitenciário, visando incorporar os regramentos internacionais de proteção aos
Direitos Humanos, especialmente as Regras Mínimas de Tratamento dos Reclusos (1977),
editada pela Organizações da Nações Unidas. Assim, de acordo com Madeira (2010), o país
passa a conceder legalmente garantias aos presos como: assistência material, educacional,
social, religiosa e à saúde, porém deste arcabouço de direitos o destaque será para o
trabalho e a educação, pois tais direitos, de responsabilidade do Estado objetivam prevenir o
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Promover o acesso ao trabalho é um dos focos dos programas de apoio a egressos
do sistema penitenciário, mas esta tarefa também encontra barreiras significativas, seja
pelas dificuldades destes homens em se reconhecerem capazes, uma vez que, inicialmente,
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são totalmente desassistidos de documentos, alimentação, roupas, moradia e outros itens
de sobrevivência, como também não apresentam qualificações profissionais, devido ao
histórico de trabalho na informalidade, ocupações consideradas desqualificadas e a baixa
escolaridade.
Estas características dos egressos são agravadas, segundo os apontamentos de
Madeira (2010) pela “infâmia” que lhes são atribuídas pela sociedade dificultando ainda mais
os desafios que estes homens já carregam e os que enfrentam ao retornarem para o seu
ambiente que em muitas vezes lhes oferecerá a reincidência como se fosse a única
oportunidade.
Será necessária a promoção de um rompimento com estes meios, com a vida que
até então se sabe viver e procurar novas possibilidades, seja na família, na religião ou no
trabalho muitas vezes precário, informal, porém honesto.
Isto posto, percebe-se que o egresso consegue dimensionar que a consequência
para pobres envolvidos com a criminalidade é a morte ou o aprisionamento, caso não conte
com apoio de redes de assistência, ou se não trilhar o caminho denominado por Madeira
(2010) como “conversão”, que pode ser religiosa, pelo trabalho, pela família.
Como apontado nos estudos de Madeira (2010), os ex-presidiários adultos, salvo
raras exceções, possuem históricos de vida de desestrutura familiar, expulsão e fracasso
escolar, além de péssimas condições econômicas, que resultaram em envolvimentos
criminais o que se assemelha em muito, aos históricos dos alunos matriculados nas salas da
Fundação CASA - “Arcebispo Dom Helder Câmara”.
Pautados nos estudos de Michel Foucault de que a escola teria a função de
transformar as crianças em indivíduos dóceis para subsidiarem as fábricas, o que nessas
trajetórias de vidas já foi um insucesso, restaria como alternativa a prisão, desassistidos que
foram, conforme visto, dos Direitos Humanos fundamentais. Também esta não lhes modifica
a desadaptação e a inabilidade social, emocional, profissional, restando a eles urgência de
amparo de programa, de rede de instituições. Assim é indubitável que as Secretaria de
Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania e a Segurança da Educação do Estado de São
Paulo, como também as Secretarias Municipais de Franca (talvez do país) necessitam
urgentemente reorganizar e promover a integração de suas Políticas Públicas, a serem
aplicadas as estes adolescentes estigmatizados que necessitam de apoio e da “conversão”
para amenizarem as marcas da “infâmia”.
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O FÓRUM DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SERGIPE:
Reivindicar Direitos e fomentar políticas públicas.
Lidia Carla Araújo dos Anjos
Gabriela Maia Rebouças
(UNIT - Universidade Tiradentes)
1. O período de redemocratização do Brasil e seu impacto na política da criança e
do adolescente no Estado de Sergipe
A atuação dos movimentos sociais no Brasil, nas décadas de 1970/80, tinha o
objetivo de mudança e transformação social. Buscava alterar as práticas repressoras do
regime imposto pela ditadura militar e se traduzia nas lutas populares de reivindicações por
direitos, o que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, bem assim
com o registro neste documento político do princípio da participação popular nos processos
de elaboração e execução de políticas públicas (PEREIRA, 2002).
Essas garantias constitucionais possibilitaram a criação de diversos espaços de
debates em torno de programas e projetos promovidos pelo Estado em favor da realização
de direitos humanos, a exemplo dos fóruns de articulações, movimentos sociais e conselhos
setoriais, contribuindo para uma educação mais participativa e garantidora de direitos.
Em Sergipe, em termos de mobilização social em prol das políticas públicas para a
infância, é somente na década de 1990, por conseguinte, a partir das alterações ocorridas
na constituição de 1988 e com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
que se tem uma ação mais unificada por parte do movimento da infância.
Através da análise de alguns registros fotográficos, relatórios de reuniões do

Fórum DCA-SE, entrevistas abertas com atores diretamente envolvidos com a luta pelos
direitos da criança e do adolescente de Sergipe, bem como de análise da obra de autoria
dos escritores Emanuel Rocha e Antônio Wanderley de Melo Corrêa (2009) intitulado,
“Bairro América: A Saga de uma Comunidade”, percebe-se que as iniciativas e estratégias
utilizadas por algumas entidades, a exemplo na década de 1990, do Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua/Sergipe (MNMMR/SE), Associação dos Moradores do Bairro
América (AMABA), Sociedade Afro Sergipana de Estudos e Cidadania (SACI), Centro
Sergipano de Educação Popular (CESEP) e, nos anos 2000, do Fórum DCA-SE,
contribuíram de alguma forma com o avanço da política de atendimento aos Direitos
Humanos da Criança e do Adolescente nesse Estado.
As entidades e espaços acima mencionados em algum momento atuaram como
agentes propulsores de articulação e diálogo dos variados atores envolvidos com a causa
infanto-juvenil frente ao Estado. De acordo com o ex-presidente da AMABA, Emanuel
Rocha, nesse período as reuniões eram convocadas pelo gestor governamental,
representada pela Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho e isso causava
estranhamento por parte das entidades mais participativas politicamente, que entendia que
a iniciativa para a composição de um fórum dessa natureza deveria ser da própria
sociedade.
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Rocha cita como exemplo de força social pelos direitos da criança e do adolescente
em Sergipe a mobilização liderada pela AMABA, que articulando o Juizado de Menores,
Visão Mundial, a Fundação Centro Brasileiro da Infância e Adolescência – CBIA,
Universidade federal de Sergipe - UFS, antiga FEBEM – Fundação do Bem Estar do Menor
e Políticos, em parceria com o CESEP, realizou uma das maiores passeatas promovidas
pelo movimento social em Sergipe: A “Passeata Contra a Violência” e o Lançamento da
Campanha “Não Matem Nossas Crianças”. (Rocha, 2009, p.146).
No livro acima já mencionado, “Bairro América: A Saga de uma Comunidade”, os
autores relatam que essa passeata contou com mais de 10 mil pessoas, protestando contra
a violência cometida contra a criança e o adolescente de Sergipe e, segundo a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), em 1990 foram executadas 140 crianças e adolescentes em
Sergipe por grupo de extermínio. Por força da articulação dos atores envolvidos foi lançado
o “Dossiê Sobre o Grupo de Extermínio de Crianças e Adolescentes em Sergipe”, que foi
divulgado nacional e internacionalmente, graças à colaboração do MNMMR/SE, MNDH/SE
e da Anistia Internacional, que se encarregaram de fazer repercutir em todo o Brasil e no
exterior.
Com a rearticulação do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente de
Sergipe – Fórum DCA-SE em 2000, este buscou debater a necessidade da participação
popular enquanto força política social, cuja motivação maior é a intervenção qualificada nas
problemáticas gerais relacionadas aos direitos humanos da criança e do adolescente
através do diálogo permanente.
Atuando segundo esta linha de entendimento, em 2006 e 2007, por exemplo, o
Fórum DCA-SE articulou a escolha das entidades não governamentais para compor os
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju e o Conselho Estadual,
sediado na referida capital, passando a intervir na formulação da política pública municipal e
Estadual, por meio da aprovação de resoluções e diálogos constantes da sociedade civil
entre si e também com o Poder Público.
Nos anos seguintes, interiorizando a sua atuação, foi possível realizar ainda
eventos públicos importantes sob a temática dos direitos humanos, dialogar com
parlamentares e operadores do direito, além de sugerir, denunciar e se posicionar contrário
frente às iniciativas de violência contra criança e o adolescente, através de notas públicas,
sempre sob a ótica pedagógica da busca do diálogo como estratégia de educação voltada
para a defesa dos direitos humanos.
Identifica-se empiricamente que, nos anos 2000, a forma de atuação do Fórum
DCA-SE provocou alterações e intervenções importantes no cenário estadual, no que pese
a quase totalidade de suas ações está concentrada em Aracaju. Passou a ser eminente
intervir nas questões relacionadas às políticas públicas, apontando para a garantia da
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institucionalidade jurídico-legal que o ECA circunscreve como o fomento à participação
política da sociedade.
Essa percepção inicial da trajetória do Fórum DCA-SE permitiu a formulação de
algumas questões desafiadoras, que se colocaram desde a vivência pessoal da autora
nesse espaço, mas sem uma pesquisa que pudesse discutir a sua importância e sua função
social.
Outro ponto relevante a ser considerado é que Sergipe tem pouca tradição de
pesquisa no âmbito dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, em especial
da infância. Esse fato, aliado à experiência da autora no Fórum DCA e atualmente no
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH motivou a elaboração deste artigo – foco
de pesquisa como mestranda de direitos humanos na Universidade Tiradentes – UNIT,
período 2014/2016.
Portanto, considerando a práxis, no esteio de Marx, um elemento fundamental de
transformação da sociedade pela ação, e, entendendo o movimento social na linha de Gonh
(2009) como um ator coletivo estratégico enquanto agente de mobilização e pressão por
mudanças sociais, que se educa e educa enquanto se constrói e constrói o processo de
reivindicação por direitos é que este artigo se propõe demonstrar a importância do Fórum
DCA-SE na reivindicação de direitos humanos, enquanto espaço de intervenção e/ou
controle social na problemática da infância em Sergipe e, sobretudo, a importância do
Fórum DCA-SE no estímulo à definição das políticas públicas da criança e do adolescente
neste estado, em especial no período de 2000 a 2009.
A partir do exposto, começamos por questionar: Qual a importância do Fórum DCASE na luta pelos direitos humanos, enquanto espaço de intervenção e/ou controle social na
problemática da infância em Sergipe? Qual a importância do Fórum DCA-SE na definição
das políticas públicas da criança e do adolescente? Quais as estratégias educativas de
promoção da participação popular que estiveram em processo nesse espaço? Quais os
desafios e as possibilidades de ampliação e fortalecimento dessa participação?
Estas questões me conduziram a uma outra que considero ser central e norteadora
deste artigo: Até que ponto a atuação do Fórum DCA-SE, pode ser compreendida como
importante referência enquanto um efetivo espaço de controle social e incentivo de políticas
públicas para a construção dos direitos humanos infanto-juvenis em Sergipe?
Mediante essas questões definimos como objeto de estudo, as estratégias políticoseducacionais adotadas pelo Fórum DCA-SE em diferentes períodos. A nossa hipótese é a
de que o Fórum DCA-SE é um importante e significativo espaço de luta e fomento para a
implementação de políticas públicas e educação pelos direitos humanos, em especial da
criança e do adolescente.
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Na tentativa de responder as questões estabelecidas como objeto de estudo, foi
utilizada a abordagem qualitativa com estudo exploratório, valendo-se de análise
documental de relatórios de reunião do Fórum DCA-SE, entrevistas informais abertas e Leis
de âmbito nacional, estadual e municipal de Aracaju.
2. A atuação dos movimentos sociais no controle das políticas públicas: um
diálogo a partir da relação Estado e Sociedade
As articulações pela inclusão na Constituição Federal da criança e do adolescente
como prioridade absoluta da ação estatal, repercutiram nos Estados multiplicando os
processos mobilizatórios e se sedimentaram, posteriormente, através da consideração deste
segmento populacional como sujeitos de direitos no ECA.
A partir da inserção dessas alterações na lei e por força da vontade popular, outro
desafio se colocava para os Estados e Municípios, que era a implantação das exigências
acolhidas pela Lei 8069/90, entre estas a criação de Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente, a regularização das entidades de atendimento e a criação, no âmbito
municipal, dos Conselhos Tutelares. Tais pendências assumem a condição de corolário de
participação de entidades governamentais e não governamentais em torno desses objetivos
comuns.
Sendo

assim,

os

estudos

e

análises

em

relação

aos

processos

de

redemocratização do país e luta da sociedade para manter-se nos espaços de participação
e garantia de direitos coletivos demonstram que nos anos de 1980 a 1990, o Brasil foi palco
da efervescência das iniciativas populares, apesar da crise econômica esboçada no período.
Conforme Irene Rizzini, em Crianças e menores – do Pátrio Poder ao Pátrio Dever. Um
histórico da legislação para a infância no Brasil, publicado no livro “A Arte de Governar
Crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil”
(2009), pode-se observar que este foi um período que associou a reconquista de direitos
importantes com o fomento da expressão e participação das massas.
Dentro das correlações de força constituídas nos anos 1980, os direitos da criança
e do adolescente são colocados em evidência por inúmeras organizações, tais como o
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), Entidades de Direitos
Humanos, Organizações Não-Governamentais (ONG’s), que apresentam emendas para a
defesa dos direitos da criança e do adolescente, e que refletem também as discussões
internacionais, consubstanciadas nas Regras de Beijing (1985), nas Diretrizes de Riad
(1988) e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) - (RIZZINI,
2009).
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Esses novos espaços de debates para a construção de políticas públicas em nosso
país refletiram na criação da Frente parlamentar suprapartidária pelos Direitos da Criança e
do Adolescente e multiplicam-se no país os Fóruns de Defesa da Criança e do Adolescente
(Fóruns DCA). Em 1988, grupos interessados na defesa da criança e do adolescente criam
o Fórum Nacional DCA, com 46 instituições da sociedade civil filiada (RIZZINI, 1993).
Mesmo considerando o estágio de respeito e representatividade alcançado ao
longo da trajetória do próprio movimento pelos direitos da criança e do adolescente para o
processo de priorização e reconhecimento desse segmento social, passados vinte e quatro
anos de aprovação do ECA, a sociedade civil, ainda encontra necessidade de se colocar na
condição de ator estratégico para fazer avançar a política de atendimento à população
destinatária dos direitos humanos infanto-juvenis, atuando de forma articulada e
pedagógica1.
Essa situação ocorre porque no âmbito da democracia brasileira, os direitos são
desenvolvidos a partir de uma compreensão aprisionada ao universo jurídico, que tende a
ser mais conservador. Fóruns, Conferências e demais espaços participativos ainda não
conseguiram alcançar as garantias reais de atendimento aos direitos. Eles se configuram
como espaços de participação direta, que até interferem na decisão de algumas políticas
públicas, mas não têm o poder de alterar as regras de regulação entre Estado e sociedade.
De acordo com Poulantzas (1980), na medida em que o Estado faz concessões à
classe dominada, mesmo que primordialmente esteja a serviço da classe dominante,
demonstra-se existir de alguma forma a possibilidade de pressões populares e alterações
em favor das classes subalternas na estrutura do Estado, ou, no dizer do autor, na ossatura
material de Estado, que, seria relacional. Abarca a capacidade de determinada classe
conquistar seu interesse específico sempre em oposição à capacidade e interesses de
outras.
Por estratégia de cooptação e opressão das classes dominadas, para o referido
pensador, o Estado busca a adesão das classes subalternas ao projeto dominante pela
absorção de suas demandas reais, ao tempo em que assume um papel fundamental de
educador dessas classes, desenvolvendo, através das suas práticas e aparelhos, intensa
atividade pedagógica de conformação. Em outras palavras, exercita uma “pedagogia da
hegemonia”, baseada na organização/desorganização estratégica das classes em luta.
Contudo, ao se analisar esta correlação de forças entre Estado e sociedade,
definida por Poulantzas, percebe-se que o Estado não possui poder próprio, sua força

1

Os processos de reivindicação são lugares de ensino-aprendizagem e de retro-alimentação da cidadania, que se
faz na ação política e, nesta, torna-se espaço pedagógico de novas intervenções sociais.
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política está sediada no poder de classe, especificamente em meio à luta de classes, motor
fundamental de uma formação social dividida entre dominantes e dominados.
Numa perspectiva de educação ao estilo de Josué de Castro (1959), que afirma ser
uma educação libertadora o que aspiram os povos do terceiro mundo como forma de
superar todas as formas de opressão, percebe-se a necessidade de iniciativas que sejam
capazes de intervir politicamente nas questões que dizem respeito à vida concreta das
pessoas, nos processos de tomada de decisão da gestão pública, fomentando o debate e a
construção da crítica pública para a promoção de uma educação mais participativa e
garantidora de direitos.
Verificando a trajetória histórica dos movimentos sociais de um modo geral no
controle das políticas públicas, vê-se que o processo de intervenção sociopolítica se
manifesta de forma mais ou menos efetiva a depender da conjuntura sociopolítica em que
se

apresenta,

destacados

por

períodos

de

articulação-desarticulação-rearticulação

caracterizado por GOHN (2002) como momentos de refluxos dos movimentos.
De acordo com GRAMSCI (1995), isso ocorre por que o Estado ampliado é também
repleto de contradições, mantido por um certo "tecido hegemônico" que a cada momento
histórico é criado e recriado em um processo constante de renovação dialética. Assim, no
momento em que a sociedade civil é agregada ao Estado-coerção, tudo passa a ser Estado
e, nesta concepção, o Estado é entendido como um bloco hegemônico composto pela
sociedade política, representada pelas instituições políticas e de controle legal, que
representam o âmbito da força, e pela sociedade civil que se percebe como uma esfera “não
estatal”, que inclui a economia e que representa o âmbito do consentimento. Há momentos,
porém, em que a sociedade civil ganha espaço na luta contra-hegemônica e consegue
conformar o poder de modo a garantir maior espaço para as reivindicações sociais. Daí os
momentos de fluxos e refluxos dos movimentos sociais.
Segundo GOHN (2009), essa prática educativa dos movimentos sociais não se
restringe ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através de técnicas e
instrumentos do processo pedagógico, mas também abarca a luta pelos direitos, que têm
caráter histórico, são processuais e ocorre dentro e fora de espaços institucionalizados, pois
são parte da costrução da cidadana, são fontes e agências de produção dos saberes.
Ainda segundo a autora, os movimentos sociais são os principais sujeitos da
sociedade civil organizada, na qual “o tema dos direitos é fundamental porque eles dão
universalidade às questões sociais, aos poblemas econômicos e às políticas públicas,
atribuindo-lhes caráter emancipatório” (GONH, 2009, p.42).
Paulo Freire (2005), em sua obra intitulada “Pedagogia do Oprimido”, afirma a
importância de se fomentar espaços de promoção de diálogo constante sobre a realidade
vivida com o intuito de analisar criticamente o cotidiano daquele que é oprimido. É a
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educação o mecanismo que possibilita a palavra daquele que vive a opressão, pois ninguém
melhor do que este para entender a situação de ser oprimido. A partir dessa concepção, que
Paulo Freire identifica como educação dialógica, na qual “o diálogo é a essência da ação
revolucionária” (FREIRE, p.154), é possível alcançar um estágio de educação de caráter
libertário que, ao permitir a participação mais efetiva das classes oprimidas também liberta a
classe dominante da sua condição de opressora.
Nesse entendimento, a capacidade educativa dos movimentos sociais, de um modo
geral, dá-se em torno da motivação dos envolvidos a se articularem em torno de um
movimento exclusivo da sociedade, com perspectiva de ampliação da capacidade de
interlocução, mobilização pelos direitos, enquanto força política social realizada em um
conjunto, um coletivo, cuja motivação maior de existência é a transformação das relações
sociais, com perspectiva voltada para os direitos humanos, somente possíveis a partir do
alcance igualitário das condições materiais e imateriais entre as classes sociais para uma
vida efetivamente digna, como defende Joaquin Herrera Flores (2009).
Dessa forma, é possível identificar conquistas advindas de lutas sociais travadas
entre a sociedade e o Estado que denotam momentos de crise de um ou outro. Na
heterogeneidade deste processo, a crise da hegemonia do Estado acaba se manisfestando
como um fator positivo para o coletivo. Sobre o tema, afirma Gramsci (2005) que esta crise
ocorre quando a classe social subalterna consegue propor soluções alternativas e concretas
aos problemas vivenciados pela coletividade nos momentos em que a classe dominante não
consegue dar as respostas satisfatórias aos anseios populares. São justamente estes
momentos em que esta mesma classe não consegue impor a toda a sociedade a sua
própria e complexa ideologia, tornando-se dirigente, hegemônica, ainda que, de forma
temporária e estratégica.
Aproximando esse debate ao período de efervescência dos movimentos sociais na
década de 1980 foi possível, como vimos anteriormente, garantir entre as conquistas
reivindicadas pela sociedade, espaços legítimos de participação social na Constituição
Cidadã de 1988. No que tange a política da infância, no país inteiro, em um movimento que
marcou primeiramente a atuação nas capitais, buscou-se caminhar para a criação dos
conselhos de direitos da criança e do adolescente.
Pretendeu-se na prática consolidar os direitos que foram garantidos pela lei,
definidos estes conselhos como órgãos paritários de controle social e participação da
sociedade civil e dos agentes governamentais que tem por objetivo assessorar o executivo a
partir da deliberação de política pública infanto-juvenil.
Assim, na prática, em Sergipe, o Fórum DCA-SE na década de 1990, coordenado
pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR, lutou prioritariamente
para ter criado o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA (Lei

2659

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Estadual nº 3.062, de 11 de outubro de 1991), seguido do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município de Aracaju - CMDCA Aracaju ( Lei nº 1764, de 3
de dezembro de 1991), ambos criados no mesmo ano.
No entanto, após essas conquistas, na lógica dos momentos de refluxos por que
passam os movimentos sociais de um modo geral, o Fórum DCA-SE pareceu ter se bastado
nessa iniciativa, voltando a rearticular-se com maior incidência apenas nos anos 2000.
3. A trajetória do Fórum DCA-SE nos Anos 2000 e as Estratégias de fomento às
políticas públicas
Rearticulado então, em 2000, após a proposição e aprovação da carta de princípios
e do regimento interno do Fórum DCA-SE assinado e oficializado em 2001, houve bastante
articulação e muitas conquistas durante os anos seguintes como: cursos sobre os direitos
da criança, a participação em pré--conferências e conferências dos direitos da criança e do
adolescente de Aracaju, realização de seminários sobre a infância, reuniões permanentes
com as entidades pautando constantemente a temática, outros.
Dessa forma, resgatando um pouco da trajetória histórica do Fórum DCA-SE, nos
anos compreendido entre 2000 a 2009, marco temporal de objeto de estudo deste artigo,
percebe-se que este espaço de debate, articulação e interlocução exclusivo da sociedade
civil, buscou atuar numa posição propositiva de fomento de políticas públicas, pautada no
exercício da participação e controle social por parte de cidadãos éticos e ativos com
responsabilidade coletiva e preocupação macro sociais
No período de 2001 a 2004 outras entidades e representantes se somaram ao Fórum
DCA-SE na tentativa de fortalecê-lo e se fortalecer enquanto coletivo para o exercício do
controle social sobre as políticas públicas, porém, em meados de 2004 as ONG’s foram
deixando de participar e naquele momento o Fórum DCA-SE contava muito com a
atuação/empenho do MNMMR/SE, que ao fechar, abriu uma lacuna nesse espaço e mais
uma vez, o Fórum passa por um período de desarticulação por conta da situação do
MNMMR.
Segundo o registro de relato de Robson Anselmo em reunião do Fórum DCA-SE:
“O FDCA tem uma razão de existir: que as
ONG’S possam ter esse momento de construção
conjunta, entendendo que o que as entidades
fazem com as crianças, se algum dia se bastou
em seus atendimentos, na atualidade existe um
Estado que dita para estas um ordenamento
que por sua vez estabelece a prática que deve
ser direcionada às crianças e aos adolescentes.
Principalmente depois do ECA todos devem
estar adequado a essas diretrizes e princípios
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que norteiam a política que envolve a criança e o
adolescente. Essa política não se basta no
atendimento nas entidades(...) é importante estar
em sintonia, estar regrado e compreendendo a
política que norteia a prática em questão”
(Robson Anselmo, 2005).
Na tentativa de mais uma vez incentivar a sua rearticulação, o então coordenador do
Fórum DCA-SE Robson Anselmo, finalmente em 2005, conseguiu articular o compromisso
por parte de algumas entidades em contribuir com a responsabilidade da transição e entre
estas estava a Legião da Boa Vontade - LBV, que finda assumindo a coordenação durante
os anos 2005 a 2009.
No final deste mesmo ano, atendendo a resolução do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Fórum DCA articulou a escolha das entidades
não governamentais para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Aracaju, passando a intervir na formulação desta política por meio da
aprovação das resoluções, e se inicia uma articulação maior com os atores do poder
público, entre eles o município de Aracaju em um movimento que parte da própria sociedade
e não o contrário.
Primeiro nessa outra fase de rearticulação do Fórum DCA-SE, intensificou-se os
debates envolvendo as entidades da sociedade civil organizada para a importância do
controle social sobre as políticas públicas para a infância e adolescência no Estado.
Posteriormente, em 2005, as entidades que compunham o Fórum DCA-SE começaram a
integrar o espaço do CMDCA de Aracaju, intervindo na política municipal.
Nos anos que se seguiram, estrategicamente todas as entidades da sociedade civil
que compunham o CMDCA Aracaju e o CEDCA eram participantes ativos deste espaço que
começou a levar as pautas da sociedade civil para dentro dos conselhos, promovendo
debates e aprovando resoluções que por diversos momentos foram frutos de longos
conflitos com os representantes do poder público, devido à natureza própria da
representação e relação Estado-sociedade.
Em outras palavras, embora os objetivos dos que se encontravam nos conselhos de
direitos, fossem o de incidir positivamente na política da infância, em determinados
momentos existia também a disputa na correlação de forças entre representantes
governamentais e não governamentais.
Ainda no campo das estratégias promovidas pelo Fórum DCA-SE, no período de
2005-2006, diante do entendimento da função de mobilizador e articulador social para o
exercício do controle das políticas públicas, no estreitamento da relação com o Estado, em
2006, o Fórum DCA-SE lança-se no cenário Estadual com muito maior evidência a partir do
lançamento da Campanha Nacional Criança Não é de Rua, estimulando a sociedade
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sergipana a despertar para a realidade da quantidade de criança e adolescentes em
situação de rua e o papel do poder público em relação ao cumprimento do dever da
execução das políticas públicas contando com a ouvida constante da sociedade.
Essa discussão foi debatida na capital e nas regiões dos municípios de Itabaianinha
e Japaratuba, contando com a adesão mediante assinatura em documento oficial dos
prefeitos da capital e de vários municípios das regiões citadas além de militantes,
secretários da administração pública e entidades não governamentais. Inicia-se também a
partir deste momento uma relação muito próxima com a imprensa sergipana que passa a
acolher as pautas de atividades do Fórum DCA-SE.
Ainda nesse período, o Fórum DCA-SE, assumiu parceria com o MNDH-SE na
mobilização da sociedade civil para a construção do II Informe Alternativo da Sociedade Civil
sobre o cumprimento do PIDHESC – Pacto Internacional pelos Direitos Humanos,
Econômicos, Sociais e Culturais, cujos objetivos foram oferecer aos especialistas do Comitê
DESC/ONU, um subsídio para a compreensão da realidade brasileira em relação aos
direitos humanos e ainda se dirigir aos agentes do poder público brasileiro para que,
ouvindo a sociedade, pudessem encontrar propostas para fazer avançar a realização dos
direitos humanos como sua responsabilidade primeira (Contra Informe, 2007).
Seguindo sempre numa concepção de abertura permanente dos espaços de diálogo,
o Fórum DCA-SE foi pautando a política da infância no Estado de Sergipe, a partir do
fortalecimento da sociedade civil, através da formação política das entidades e posterior
intervenção destas nos conselhos (CEDCA e CMDCA Aracaju). Essa estratégia se
consolidou na linha de Boaventura de Souza Santos (2002), na afirmação dos sinais dos
caminhos da reinvenção da emancipação social como complementação à democracia
representativa e participativa, no monitoramento dos governos, deliberação pública,
argumentação e justiça distributiva.
Quanto a essa postura participativa da sociedade civil, vale mais uma vez ressaltar
Boaventura ao vislumbrar uma postura otimista, propositiva e alternativa em relação às
novas práticas coletivas de transformação social principalmente no campo da educação, na
abertura dos novos horizontes perante a necessidade de renovação dos estudos sobre a
participação da sociedade civil.
Diante dessa assertiva, ainda no campo da participação social, experiência
significativa a ser destacada no que tange a atuação do Fórum DCA-SE, foi o ocorrido em
2007. Após a transferência da gestão das Unidades de cumprimento de medidas
socioeducativas

para

adolescentes,

da

Secretaria

de

Inclusão,

Assistência

e

Desenvolvimento Social – SEIDES – para a Secretaria de Justiça – SEJUC –, que passou a
administrar as unidades contando com a atuação do Departamento do Sistema Penitenciário
(DESIPE), o Fórum DCA-SE, representado por suas entidades filiadas e militantes da causa,
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com o apoio de órgãos nacionais e internacionais, promoveu grande mobilização e pressão
pública para a retirada do DESIPE das unidades, afim de garantir os dispositivos definidos
pela Lei 8069/90.
É significativo contextualizar que, naquele momento, havia um discurso generalizado
de que a sociedade civil de Sergipe não teria força para reverter a decisão do governo. Na
avaliação do Fórum DCA-SE, esta transferência representou por parte do Estado,
representado pelo então governador Marcelo Déda Chagas, uma concepção estigmatizante
de que o problema vivenciado por adolescentes que se encontram inseridos nesta realidade
é um problema de justiça e de polícia e não social. Aliado a esse fato, uma vez que as
unidades de cumprimento de medidas socioeducativas são destinadas a adolescentes que
se encontram na faixa etária estabelecida pelo ECA, a partir dos 12 anos, no momento em
que o regime socioeducativo das unidades é realizado por agentes penitenciários, no
entendimento do Fórum DCA-SE, enquanto o Brasil discutia o Projeto de Lei de Redução da
Maioridade Penal no âmbito do Senado, o Estado de Sergipe arbitrariamente se antecipou
na decisão.
No entanto, o Fórum DCA-SE representado por suas entidades filiadas e militantes
da causa, começou a se reunir semanalmente, contando sempre a cada reunião com mais
entidades representativas, parceiros e, posteriormente com alguns profissionais das
unidades socioeducativas, que informavam a realidade dentro das unidades e a partir daí,
reforçavam a necessidade emergente de diálogo com o Estado e muita luta e união para a
retirada o DESIPE das unidades, e a garantia dos dispositivos definidos pelo ECA.
Ante o exposto, mediante a estratégia de realização da denúncia de que o Estado de
Sergipe havia reduzido a idade penal para 12 anos, a repercussão da situação ganhou
dimensão e atenção nacional. As articulações políticas realizadas, iniciado pela sociedade
civil ganharam apoio político de diversas entidades de âmbito nacional e local, entre estas
os conselhos de direitos (da capital, estadual e nacional). Esse fato fez com que o governo
retroagisse na decisão e cedesse à pressão política das entidades sociais paralelamente
instituindo uma comissão para elaboração de um Plano de Gestão de Medidas
Socioeducativas. O referido documento que foi entregue ao governo no prazo previamente
estipulado de 30 (trinta) dias, após várias reuniões na sede da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Sergipe (OAB/SE), promovidas pelos representantes da sociedade civil,
embora tivesse sido criado para ser coordenado pelo Poder Público.
Outro momento importante ocorrido nesse mesmo ano foi a promoção, para os
representantes da sociedade civil e assessores parlamentares, de estudos sobre o
orçamento público, que resultaram numa intervenção qualitativa no orçamento estadual. A
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partir desta ação, no ano seguinte, foi aprovada uma previsão de recursos para o ano de
2009 correspondentes ao dobro do que se previa anteriormente para ser executado pelo
principal órgão da política de atendimento à infância no Estado de Sergipe – a Fundação
Renascer.
Importante também citar que em 2008, o Fórum DCA-SE foi mediador de fóruns
comunitários na experiência do Selo UNICEF: Município Aprovado, um instrumento de
reconhecimento e uma certificação internacional pelos resultados obtidos em municípios de
áreas mais vulneráveis do Brasil, na melhoria da qualidade de vida da infância e da
adolescência, a partir das políticas públicas (UNICEF, 2006).
Durante os anos de 2006 e 2008 o Fundo das Nações para a Infância – UNICEF
realizou um trabalho de mobilização junto aos municípios do semiárido sergipano com o
objetivo de promover na região uma melhoria dos indicadores sociais relacionados aos
Objetivos do milênio (ODM). Para isso analisou-se o impacto de programas e políticas
públicas na vida de crianças e adolescentes, a gestão e participação social. Nessa
metodologia, os municípios foram avaliados nos eixos de impacto social, gestão das
políticas públicas e participação social, a partir de indicadores sociais levantados junto às
fontes oficiais. Nesse período contou com a parceria do Fórum DCA-SE na mediação dos
fóruns comunitários de avaliação, pela comunidade local, das políticas públicas infantojuvenis na região do semiárido sergipano.
Essa experiência da realização dos fóruns comunitários pelo Fórum DCA-SE, foi
muito relevante uma vez que incentivaram os municípios a mobilizar os povoados, as
lideranças, os educadores, e estudantes, entre outros atores para o exercício do controle
social, a partir do fomento a produção coletiva da crítica pública em busca da melhoria da
situação dos indicadores para a infância na região. De acordo com o caderno de resultados
do Selo UNICEF Município Aprovado (edição 2008), por ocasião da realização dos Fóruns
comunitários, a comunidade identificou como principais violações de direitos: o uso indevido
de drogas, a gravidez sem planejamento, o abuso sexual, a exploração do trabalho infantil e
a violência doméstica.
As lideranças debateram ainda sobre o aleitamento materno, registro civil de
nascimento, acesso a água para consumo humano e utilização de metodologias de ensino
adaptadas à realidade do seminárido, dentre outros temas previstos no questionário
aplicado pelos mediadores. Segundo relatos dos participantes dos fóruns a articulação entre
as políticas sociais básicas poder público e a sociedade civil, são importantes para o
fortalecimento e a ampliação da participação popular na gestão das políticas públicas.
Rememorando toda a experiência do Fórum DCA-SE no período de 2000 a 2009,
vimos que, numa concepção ampliada de educação, este atuou na linha dos que entendem
ser o processo de construção, muito mais importante do que o resultado em si produzido
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pela ação. Na condição de interlocutores exclusivos da sociedade civil organizada, foi
possível vislumbrar com maior afinco a capacidade organizativa das entidades sociais que,
na cidade ou no campo, só não conta com uma participação mais permanente e incisiva na
perspectiva de maior controle social mediante a falta estrategicamente política de estímulo
por parte de uma minoria hegemônica detentora dos meios econômicos de produção e que
ideologicamente não tem interesse nesse investimento por perspectiva de sua manutenção
no poder.
4. Considerações finais
Ao analisar algumas das experiências promovidas pelo Fórum DCA-SE, em especial
no período de 2000 a 2009, é possível perceber que as práticas coletivas de iniciativa da
sociedade civil como movimentos de questionamentos e reivindicações sociais são uma
alternativa importante de superação de uma realidade permeada por uma violência refletida
principalmente pela ausência de políticas públicas eficazes, de fortalecimento do
protagonismo da população vulnerável. Este fato impacta histórica e prioritariamente junto
ao público criança e adolescente.
No período por ora analisado, o Fórum DCA-SE se constituiu como um dos principais
protagonistas na luta pelos direitos humanos infanto-juvenis, atuando de forma atenta ao
fato de que debater e intervir nas demais políticas públicas (Educação, Saúde, Assistência
Social, Cultura) é intervir intersetorialmente na política da infância, cumprindo um papel
significativo de fortalecimento do sistema de garantias de direitos, de qualificação da
intervenção política das entidades de atendimento e de aglutinação dos atores sociais em
torno do controle social e sempre numa perspectiva pedagógica de percepção de cada
espaço como uma oportunidade de formação política.
No contexto apresentado, aliado ao potencial da sociedade civil de se inserir nos
debates políticos das agendas municipais e estaduais, percebe-se por parte do Fórum DCASE, que foi pedagogicamente estratégico, senão a mais importante estratégia, promover um
processo de diálogo permanente, constante e continuado com os variados atores sociais, na
perspectiva de promoção de uma educação democrática voltada para a cidadania, respeito
à heterogeneidade dos conflitos, as classes sociais, grupos e interesses diferenciados.
Essa percepção pode ser igualmente depreendida do pensamento de Gramsci, que
examinando de perto o papel dos intelectuais na sociedade, discute o engajamento destes
diretamente na organização das práticas sociais, que se fazem pedagógicas enquanto
práxis contra-hegemônica e dialética de formação/mobilização.
A partir dos períodos de fluxos e refluxos dos movimentos identifica-se nessa
atuação conquistas advindas de lutas sociais travadas entre a sociedade e o Estado que
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denotam momentos de crise. Contudo, atuando segundo a linha de entendimento da
concepção ampliada de Estado em Gramsci e Poulantzas, o Fórum DCA-SE articulou a
escolha das entidades não governamentais para compor os Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente de Aracaju e o Conselho Estadual, sediado na referida capital,
passando a intervir na formulação da política pública municipal e do Estado, por meio da
aprovação das resoluções e diálogos constantes da sociedade civil entre si e com o Poder
Público.
Analisando as estratégias de diálogo permanente para fortalecimento da sociedade
civil o Fórum DCA-SE, proporcionou consequentemente o fortalecimento de espaços
estratégicos de deliberação de políticas públicas: os conselhos de direitos. Os desafios e as
possibilidades de ampliação e fortalecimento dessa participação estão intimamente
relacionados à sua capacidade de aglutinar democraticamente os atores sociais envolvidos
e novos atores que vão surgindo ao longo do processo qualificando-os para a definição e
fomento de políticas públicas da criança e do adolescente.
Portanto, ao responder as questões norteadoras que instigaram esse artigo ao
longo de toda a exposição deste, percebe-se que a importância do Fórum DCA-SE
enquanto significativo espaço de luta e educação pelos direitos humanos, em especial da
criança e do adolescente, está exatamente assentada sobre o seu caráter democrático e
participativo de controle social e reivindicação rumo ao fomento de políticas públicas infantojuvenil.
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DELINCUENCIA, POLITICAS DE ESTADO Y DERECHOS HUMANOS EN CHILE.1
Rodrigo Calderón Astete.2
INTRODUCCIÓN.
Chile tiene la mayor tasa carcelaria de América Latina, 301 presos por cada 100.000
habitantes, ubicándose en el lugar número 31 a nivel mundial de acuerdo al informe al
Congreso Nacional del año 2011 denominado “Evolución de la población penal en Chile
según sus diversos subsistemas”3. No obstante, los sectores conservadores han levantado el
discurso de la “puerta giratoria de los Tribunales”, impugnando a los jueces por
excesivamente garantistas promueven más mano dura, vigilancia y represión. Contra ellos,
la literatura especializada señala que la cárcel no es la solución a la delincuencia sino que
provoca efectos contrarios: “O sistema nao recupera o criminoso, as veces o especializa
como delinqüente e, cuando nao faz, a inda lança sobre ele, ão termino de sûa pena, apecha
de ex – presidiario, sûa segunda condeneçao, o que acarrea a discriminaçao e a
marginalidade social pela marca adquirida na prisão”4.
Sobre castigos y cárcel sabemos que las llamadas “filosofías re” (resocialización,
reinserción, etc.) son un fracaso, la prisión como restauradora de un orden personal y social
es un mito; que los castigos no han logrado ninguno de esos fines propuestos. Como señala
Loïc Wacquant: “a historia penal mostra que, em nemhum momento e em nemhuma
sociedade, a prisao soube cumprir a sûa suposta missao do recuperaçao e de reintegraçao
socias, na perspectiva da reduçao de reincidencia”5.
Una nueva comprensión de las interacciones del delito, la violencia y los castigos
requiere políticas que transformen la totalidad de los espacios donde se verifican y que
rompa con el estigma antropológico de asociar delincuencia y pobres, donde la política
criminal se vuelve una operacionalidad que une gestión con fines políticos. El presente
trabajo pretende hacer parte de esa discusión, develar información sobre las políticas

1

Articulo construido a partir de la investigación realizada en el marco del Post Doctorado en el Programa de
Post Graduación en Políticas Sociales de la Universidad Católica de Pelotas.
2
Abogado Universidad de Concepción, Chile. Maestro en Teorías Críticas del Derecho Universidad Internacional
de Andalucía. Doctor en Derecho, Universidad Pablo de Olavide, España. Post Doctorando en Políticas Públicas
Universidad Católica de Pelotas.
3
“Evolución de la población penal en Chile según sus diversos subsistemas. 2011. BCN. Informe. En:
https://www.google.com.br/#q=Evoluci%C3%B3n+de+la+poblaci%C3%B3n+penal+en+Chile+seg%C3%BAn+sus+
diversos+subsistemas+ (visita 18 de Noviembre de 2013).
4
CHIES, Luiz Antonio. Prisao e Estado. A funcao ideológica da privacao de libertade. Educat. Pelotas. RS. Brasil.
Página 10.
5
WACQUANT, Loüc. Punir os Pobres. Editora Revan. Río de Janeiro. 2007. Página 459.
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sociales, delincuencia y prisión en Chile, entregar una mirada crítica a la luz de los conceptos
de ciudadanía y Derechos Humanos.
POLITICAS NORMATIVAS Y POLÍTICAS SOCIALES SOBRE DELITO Y CARCEL EN
CHILE.
Para enfrentar la delincuencia el Estado chileno ha ejecutado, por casi una década,
estrategias de seguridad pública y políticas públicas caracterizadas por una coordinación
operativa de lógica represiva sobre hechos pre-penales en manos de la policía, un marco
legal de derechos débiles centrado en mayores penas y políticas sociales individualistas,
neoconductistas, economicistas, desagregadas y entregadas en su ejecución a terceros
privados. En lo político, en los últimos cuatro años el poder ejecutivo aumentó las presiones
sobre los jueces y sus fallos, llegándose a plantear un reclamo por la Asociación Gremial de
Magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno
de Chile y que se encuentra pendiente.
A diferencia de las constituciones fuertes en derechos que inauguró Brasil en 1988,
Chile aún mantiene en lo sustantivo la misma Constitución dictada por Pinochet en 1980. Por
ejemplo, si en el caso Brasileño la Constitución Federal establece en el Titulo II “Dos Direitos
e Garantías Fundamentais” disposiciones que inciden en materia penitenciaria, lo que se
traduce en leyes esenciales para los derechos de encarcelados y presos, como la Ley
7210/84 sobre ejecución penal o la Ley 9455/97 que sanciona la tortura, la situación Chilena
es diferente. Además de normas sobre debido proceso la Constitución no incluye derechos
fuertes sino el de propiedad y libre empresa; no existe una ley de ejecución penal sino que el
cumplimiento de la condena se entrega a disposiciones administrativas, ni existe ley especial
sobre la tortura, solo un artículo del Código Penal sobre apremios ilegítimos de comisión
exclusiva por funcionarios públicos. Se encuentran garantías de indemnidad personal, el
Recurso de Amparo o Habeas Corpus, protección a la vida privada y la honra; sin embargo
la protección derechos sociales y económicos es débil y subordinados a la lógica
individualista. En cuanto al derecho a la seguridad social, en el caso chileno, éste no es en sí
un derecho ya que el sistema de seguridad social opera de manera absolutamente
privatizada, en cuentas individuales de aportes exclusivamente personales del trabajador y
administradas por empresas; lo que obviamente supone que el detenido o preso no cotizará
durante su estadía en prisión agravando indirectamente su vejez.
Las políticas sociales de largo plazo y especialmente las de los cuatro años recientes
(2010-2014) son coincidentes con esa línea estructural del régimen chileno.
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De los veintiún Ministerios varios de ellos desarrollan o ejecutan programas que
inciden sobre cárceles, personas privadas de libertad, sus familiares y sus entornos sociales
directos.
El Ministerio de Justicia es el encargado de desarrollar políticas tanto normativas
como sociales destinadas tanto a la regulación jurídica como a la reinserción del preso. A
través de su Subsecretaría de Justicia define normas y modificaciones legales, por medio de
otros órganos ejecuta o encarga políticas y planes en concreto.
Durante los últimos cuatro años la Subsecretaría de Justicia presentó a tramitación
varios proyectos de ley sobre la materia6, dirigidos a la responsabilidad penal de los reclusos,
especialización de la justicia juvenil, a castigar daños a policías y fortalecer la acción policial
y la operatividad del sistema de justicia penal orientada a la condena, a restringir la libertad
provisional y el cierre temprano y por procedimientos alternativos de las causas. Las únicas
modificaciones en un sentido diferente dicen relación con la evidente crisis del sistema de
justicia juvenil y sus condiciones de vida al interior de los recintos del Servicio Nacional de
Menores7, con un plan de 11 medidas que buscarían favorecer la reinserción juvenil
mejorando las condiciones de los centros de rehabilitación8. Sin embargo la página web
oficial del Ministerio de Justicia (www.minjusticia.gob.cl) no contiene a la fecha de revisión
(14 de Octubre de 2013) indicadores, verificadores o datos de flujo y resultados respecto de
estas medidas que permitan un análisis de cumplimiento cualitativo ni de rendimiento
cuantitativo de las mismas.
Ya directamente sobre las personas privadas de libertad es Gendarmería de Chile9 el
organismo público encargado de la custodia de los centros prisionales, la rehabilitación y
reinserción social. Realiza en ello tareas específicas de vigilancia, atención y asistencia a los
recluidos, directamente o través de terceros “ de manera de lograr la modificación de
conductas y motivaciones que inciden en la génesis de los actos delictivos y en la
preparación del individuo para su incorporación activa en el medio libre”. Administra y
controla los establecimientos penitenciarios

en sus diferentes categorías: Centros de

Detención Preventiva, de Cumplimiento Penitenciario masculino y femeninos, Centros de
Educación y Trabajo, etc. De acuerdo a las estadísticas que Gendarmería de Chile, al 31 de
Agosto del 2013 la población penal era de 123.379.- personas, con un 40,81% de ellas en el
sistema abierto, es decir quienes apuntan a su reingreso pleno a la sociedad. Sin embargo y

6

http://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx?prmBUSCAR=reforma+penal y
http://www.sename.cl/wsename/index.php (visita 14 de Octubre de 2013).
8
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/04/11_medidas_webspanish.pdf
9
http://www.gendarmeria.gob.cl/ (visita 14 de Octubre de 2013),

7
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conforme al informe al Congreso ya citado, ésta sección de Gendarmería recibe solo el 3%
del presupuesto de la institución. Sobran comentarios.
Esto en el marco de la sobrepoblación como problema grave de vulneración de
derechos de las personas privadas de libertad, reconocido tanto por el Informe Nacional de
Derechos Humanos 2013 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)10 como por la
Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios quiénes han denunciado la necesidad de
un reforzamiento de Gendarmería y una mirada más integral sobre el problema:
“El “Problema de la delincuencia” debe estar orientado, a la par del fortalecimiento de las
policías en el tratamiento e intervención de la población penal. Focalizando la inversión en
rehabilitación, custodia y vigilancia. Así la cuestión carcelaria pareciera haber quedado
olvidada, puesto que nos hemos enterado que se contratarán más Carabineros y más
funcionarios de la Policía de Investigaciones, en definitiva sólo represión sin una mirada
humana para encausa r un real tratamiento a la rehabilitación.”

11

Los demás Ministerios ejecutan a su vez una serie de programas que supuestamente
se dirigen a la reinserción social y que tienen un fuerte rasgo economicista individual y
sectorial segregado de una política integrada que es inexistente.
Se habló de una nueva política penitenciaria. Con fecha 5 de Junio del 2013 por el
Ministerio de Justicia que indicó que
“Buscando construir una cultura de promoción y respeto a los derechos humanos,
propiciamos la creación de una unidad especializada en Gendarmería, con un fuerte
acento en la capacitación. Así, por ejemplo, este mes comienza el primer diplomado en
derechos humanos para trabajadores penitenciarios, y prontamente se desarrollará un
programa de formación de 200 monitores”.

Rastreada la página de Gendarmería no existen antecedentes al respecto, ni
indicadores o verificadores sobre la materia que permitan mensurarla y evaluarla.
El Ministerio de Economía informa como política convenios con la Fundación San
Carlos de Maipo para capacitación de mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social12 señala la
existencia del programa “Abriendo Caminos”13 que tiene por objetivo de mitigar el impacto
provocado en niños, niñas y jóvenes por la separación forzosa con sus padres privados de
libertad. El Ministerio de Educación14 un convenio para entregar educación superior a 19
mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. La Junta

10

http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2013
http://www.anfup.cl/index.php/noticias/noticias-nacionales/item/259-carta_bachelet_2014
12
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/conocenos/mision/ (visita 15 de Octubre de 2013).
13
http://www.chilesolidario.gob.cl/abriendo_caminos/ (visita 15 de Octubre de 2013).
14
www.mineduc.cl (visita 15 de Octubre de 2013).
11
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Nacional de Jardines Infantiles15 informa de la donación de un Jardín Infantil para los hijos de
reclusos de la ciudad de Talca, una campaña entre hijos de reclusos de Valparaíso para
prevenir la obesidad. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas convenio con
Gendarmería16, que permitirá a personas con penas inferiores a 300 días, puedan realizar
trabajos comunitarios en sus dependencias de la Región del Biobío. El Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes17 señala actividades para fomentar la lectura y escritura entre los
internos. El Servicio Nacional de la Mujer18, la apertura en Diciembre de 2012 del Centro de
Educación y Trabajo semiabierto femenino “Talita Kum” para capacitar 34 mujeres
provenientes. El Ministerio de Agricultura19 un programa de inserción laboral agrícola,
buscando combatir la escasez de mano de obra que actualmente afecta al sector.
El Ministerio del Trabajo anuncia varios programas, uno de Capacitación Laboral para
adolescentes mayores de 14 años, otro para 40 hombres de distintas comunas la Provincia
de Bio Bio y 20 mujeres candidatas a ser insertas en una de las empresas constructoras
asociadas a la Cámara de la Producción; o el llamado “Emprender en Libertad”, orientado a
apoyar el micro emprendimiento de mujeres privadas de libertad a través de cursos de
capacitación impartidos por INFOCAP, privado licitado. Además del programa “Reinserción
Social para el trabajo”20 en relación con la Sociedad de Fomento Fabril, principal
organización empresarial, consistente en una red de de empresarios abiertos a colaborar, es
decir cooperación voluntaria, nada de obligaciones públicas.
Toda una serie de programas sin coordinación central, con ejecución a partir de
dineros del estado es entregada a terceros mediante licitaciones de ejecución y -a la fecha
de revisión en Noviembre de 2013 - no existen en las páginas web citadas indicadores,
verificadores, estadísticas o síntesis, de manera que no es posible evaluar.
El trato con la delincuencia como enemigo sin embargo si ha conllevado esfuerzos
coordinados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ha venido practicando
estrategias de largo plazo para una “guerra a la delincuencia”, la última el Plan Chile Seguro
2010-2014, que planteaba en cuatro años reducir el porcentaje de hogares víctimas de
delitos en 15%, logrando una tasa de victimización inferior al 29% en el año 2013. Todos los
resultados al cabo de esos cuatro años es que las metas no se habían logrado, que no
existían indicadores que pudieran manifestarlo. Ello porque la Subsecretaría de Seguridad
15

www.junji.gob.cl (visita 15 de Octubre de 2013)
http://www.junaeb.cl/archivos/313 (visita 15 de Octubre de 2013).
17
http://www.cultura.gob.cl/?s=reinserci%C3%B3n (visita 15 de Octubre de 2013).
18
www.sernam.cl (visita 15 de Octubre de 2013).
19
www.minagri.gob.cl (visita 15 de Octubre de 2013).
20
http://www.reinsercionsocial.cl/quienes.html (visita 14 de Octubre de 2012).
16
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Pública trabaja en base a estudios y una serie de encuestas que le permitan ir tomando
definiciones acerca de peligrosidad y políticas de uso administrativo y coordinación policial,
todas de origen bastante amplio y diverso, pero básicamente encuestas: de Violencia
Escolar, de Percepción de Carabineros, de Violencia Intrafamiliar, Nacional Urbana de
Seguridad Ciudadana. En todas ellas se pone énfasis en mostrar en un solo todo hechos
diversos, que procesal y penalmente tienen significaciones diferentes, haciendo símil
detenidos y condenados.
Para efectos de coordinación de esa política dispone la integración de los siguientes
organismos públicos: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio Público,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio
de Planificación, Ministerio del Trabajo, Sernam, Carabineros, Policía de Investigaciones,
Comisión Nacional de Drogas, Chile Deportes hoy Ministerio del Deporte, y Comisión
Nacional de Tránsito. Resulta llamativo que para efectos de rehabilitación y política
carcelaria no existe esta coordinación y que en esta de prevención y persecución del delito
no está incorporada Gendarmería de Chile pero si las policías, lo que muestra que más allá
de lo expresado, la rehabilitación no es un objetivo de esta estrategia.
La única excepción parece ser la Defensoría Penal Pública21, servicio con
personalidad jurídica y patrimonio propio aunque sometida a la supervigilancia del Ministerio
de Justicia. Esta garantiza a las personas detenidas o imputadas a que no lo tienen, un
defensor a falta de defensor particular que pueda representar al detenido; a la par ha
desarrolado líneas interesantes de trabajo, como son la defensa penal indígena
especializada y recientemente un sistema de Defensa Penitenciaria, además del
denominado Proyecto Inocentes22, que busca revisar los procedimientos de aspectos que
puedan falla de acuerdo a la evidencia científica, con el objetivo de sacar conclusiones y
visibilizar un problema que claramente se orienta no solo a una defensa procesal sino a una
defensa integral de derechos de las personas enfrentadas a la máquina punitiva del estado.
UNA EVALUACION TENTATIVA.
Podemos entonces señalar algunas conclusiones previas que nos permitan elaborar
un discurso alternativo.
No existe una clara, precisa, coordinada y visible Política Penitenciaria ni siquiera en
materia juvenil, los ministerios centran sus objetivos en procesos de capacitación para el
21

Fuente. http://www.dpp.cl/ (visita 10 Octubre de 2013)
DEFENSORÍA
PENAL
PÚBLICA.
Chile.
2012.
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/9a4c122934927b0ee2c37842994663e5.pdf Página 22.
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trabajo, fuertemente cargados de una orientación sexista: para los varones trabajos obreros
de acuerdo a las necesidades de las contrapartes privadas23 y para las mujeres capacitación
para el emprendimiento, manteniéndose la idea de trabajo asalariado para hombres y otras
formas económicas de subsistencia para mujeres. Las necesidades de los destinatarios de
las políticas se originan en una concepción de las necesidades de tipo carencias y no
relacionales ni sinérgicas. La orientación de las políticas penitenciarias resulta múltiple y no
integrada, con un énfasis represivo, una perspectiva economicista de la reinserción y
rehabilitación social que asocia trabajo/ingreso como único horizonte de salida, un carácter
asistencial en el resto de las prestaciones a los internos y sus familias, un sentido
fragmentario de la actuación estatal, con un cierto centro a partir del Ministerio de Justicia
pero con ausencia de una política integrada del conjunto de ciclos que involucran a los
internos, sus familias y sus redes sociales.
Como consecuencia las decisiones en materia de ejecución de políticas son
sectoriales y disgregadas, tomadas a partir de cada ministerio, las estrategias, salvo la de
seguridad pública policial, aisladas, sectoriales y enfocadas en programas específicos, con
articulaciones mínimas y orientadas a fortalecimiento del aparato estatal de persecución y a
cambios individualizados y focalizados de los beneficiarios objeto de casa programa. Entre
ministerios u organismos públicos entre sí o con entes privados la figura jurídica usada es la
de convenios marcos. La ejecución de programas y proyectos hacia beneficiarios que no
dependen de organismos públicos específicos son licitados y entregados a terceros privados
que ejercen actividad empresarial o mediante personas sin fines de lucro pero con dineros
públicos. Se trata de una verdadera privatización de programas y políticas públicas. En la
información que se presenta en las páginas web oficiales no se incluyen metas ni
indicadores y verificadores que permitan medir su desarrollo y analizarlas en sus objetivos y
metas.
Desde la consideración que los derechos humanos no existe en la generación global
de las políticas públicas una perspectiva de consideración de los Derechos Humanos como
un horizonte de sentido y orientación de proyección y medición de las políticas públicas
aplicadas, están garantizados los derechos políticos de debido proceso y acceso a la
defensa pero – salvo en cuanto a capacitar para el trabajo- política ninguna dirigida a
concretizar los derechos económicos y sociales, Tampoco los derechos políticos de
participación y electorales están garantizados ni protegidos para las personas privadas de
23

Manifiesta es la política del Ministerio de Agricultura que busca de proveer de mano de obra a un sector que
ha visto escasear personal de manera seria, al nivel de proponerse revisar los porcentajes de extranjeros
posibles de contratar en el agro.
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libertad. En un sistema que cada vez funciona más con bonos eventuales como apoyo social
del Estado a particulares, se trata de grupos de personas sin posibilidad de acceso.
La explicación no se encuentra solo en los programas y ejecuciones de estos sino en
lo que se piensa y dice del fenómeno.
LOS DISCURSOS SOBRE LA DELINCUENCIA Y LA CÁRCEL.
Lo anterior se explica a cabalidad si se toman en cuenta los discursos que en el corto
y largo plazo se han vertido sobre delincuencia y cárcel en el medio chileno.
Los grupos que podemos llamar “Conservadores peligrosistas” se han constituido en
actores de largo plazo. Fundación Paz Ciudadana24, formada en 1992 y presidida desde
entonces por el presidente del diario El Mercurio Agustín Edwards, reconocido pinochetista;
el Instituto Libertad y Desarrollo25, vinculado a la UDI, partido de extrema derecha o el
Centro de Estudios Públicos CEP26 también de dicho sector han logrado presentar el tema
como si su posición “exclusivamente técnica” fuese la única posible, “procurando siempre
mantener el criterio de excelencia por sobre consideraciones políticas o ideológicas”27. Su
comprensión del delito como producto de las influencias y los estímulos premio/recompensa
proponen como respuesta transmitir modelos correctos de comportamiento, que son solo
aquellos que adhieren al orden social de mercado versus los desviados de ese orden.
Se trata de una visión de la criminalidad neo-conductista, con orientación a la eficacia
económica, a un modelo de estado en base a proyectos de eficiencia y distribución de
premios por gestión y que propone incidir por vía indirecta en el órgano autónomo del
Ministerio Público mediante la capacitación conjunta de Fiscales y Policías orientada a la
eficiencia numérica y no a una ratio jurídica profunda. Las mejoras en estándares de
certificación e implementos de seguridad en casas y comercio, que deben ser comprados por
cierto, atienden a una lógica de mercado. Ponen énfasis en la labor del trabajo policía
destacando la propuesta tendiente a facultar a los funcionarios policiales a que tomen
conocimiento de un hecho con características de delito fuera de la esfera jurisdiccional como
actos de prevención no necesariamente controlables por la ratio jurídica.
Este proyecto de control social con políticas de seguridad pública de énfasis policial y
sin ciudadanos se ha vuelto hegemónico e incidido en las propuestas sobre seguridad de las
principales líneas políticas, sin que existan diferencias sustantivas entre ambas. Al revisar lo
24

www.pazciudadana.cl Todas las fuentes, opiniones e informes que se mencionan de la mencionada Fundación Paz

Ciudadana, pueden ser descargadas desde esta página web.

25

26
27

www.lyd.com
www.cep.cl
Idem. Página 9.
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que se dijo sobre delincuencia por las principales candidaturas de la última elección
presidencial del 2013, que dio el triunfo a Michelle Bachelet, puede apreciarse como la
influencia en esta materia es decididamente conservadora.
La candidata presidencial de la derecha Evelyn Mathei planteó como ejes de su
candidatura en materia de seguridad pública 6.000 nuevos carabineros en las calles, con
más atribuciones; que puedan hacer de inmediato las primeras diligencias de la investigación
de un delito; más policía y más cuarteles e instaurar un “observatorio judicial, que va a ser
un registro público sobre los jueces que existen, en qué tribunales trabajan, qué tipo
de causas fallan, a quiénes dejan libres. Este observatorio deberá ser un ente
independiente del Gobierno de turno, pero financiado con dineros públicos. Estará
monitoreado por abogados, sociólogos e ingenieros, de tal manera que sean públicos, para
la ciudadanía y para la prensa, los criterios que usa cada juez” 28.
Michelle Bachelet, actual presidenta propuso29: “aumentar el número de dotación
policial a 6.000 nuevos carabineros y 1.200 policías, un plan especial para mil colegios en
riesgo social para evitar el consumo de drogas, reformular los planes cuadrantes e
incrementar los recursos para el Ministerio Público y cantidad de fiscales que investiguen las
causas.”
La definición de la Policía como principal actor de la política criminal evidencia
precisamente la falta de una política criminal y penitenciaria integral. Particularmente
preocupante es la mención extraordinaria que se hace por esos actores privados a las
drogas como el factor de mayor peligrosidad o incidencia en la permanencia del campo
delictual sin informes que permitan definir esa como la actual causa más importante de la
delincuencia o si es una causa concomitante más y es preocupante porque más bien
indican que lo que se está construyendo es un nuevo enemigo interno de poca
densidad y disperso en el territorio como para justificar una serie de acciones
rentables comunicacionalmente.
Los otros discursos se revelan contenedores pero no logran romper esa hegemonía
conservadora, potenciada además por la prensa casi unánimemente de un mismo sesgo
ideológico. Los informes anuales de DDHH como los del Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Diego Portales30 o el del Instituto Nacional de Derechos Humanos
advierten de las distintas vulneraciones en la acción policial como dentro de las cárceles por
28

www.rn.cl/v1/component/k2/item/5982-evelyn-mathei-presento-sus-propuestas-de-seguridad-pública-conénfasis-en-prevención-y-mano-firme (visita 18 de Octubre de 2013). Los subrayados son nuestros.
29 www.cooperativa.cl Bachelet. No podemos seguir enfrentando el problema con slogans de campaña. 24-09- 3013.
(visita 18 de Octubre de 2013). El subrayado es nuestro.
30 http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-2012/ (visita 18 de Octubre de 2013).
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su hacinamiento y trato. Coinciden en esto con los informes y ratificaciones posteriores de la
Fiscalía de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia,31 que ha señalado que en los
últimos años se ha agudizado gravemente la situación por la persistencia

de graves

situaciones en los establecimientos penitenciarios, que en el caso de las cárceles
concesionadas, que es necesario que Gendarmería evalúe el cumplimiento de los servicios
penitenciarios que ofrecen las empresas concesionarias de cárceles y que con excepción de
las limitaciones propias del encarcelamiento, todos los reclusos siguen gozando de los
derechos humanos y las libertades fundamentales; enfatizando que es obligación del Estado
crear las condiciones necesarias para la reincorporación del recluso en la sociedad, y en las
mejores condiciones posibles, de modo de disminuir los actuales índices de criminalidad y
reincidencia, contribuyendo así al bien común de toda la sociedad.
CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS, SENTIDOS DE LAS POLITICAS SOCIALES.
Los sospechosos, los presos, los delincuentes, no están fuera de la sociedad, son la
sociedad, lo que acontece con ellos es el límite de lo que ocurre con toda ella.
En las últimas décadas “El mundo de la vida ha sufrido un proceso de
mercantilización único en la historia de la humanidad. De la economía de mercado fuimos
pasando, gradual pero inexorablemente, a la sociedad de marcado”32 y con ello a un cambio
total de las estructuras sociales, del Estado como de los principios de legitimidad y formación
de lo público. En este contexto social la delincuencia es solo una de las formas de acceso a
la propiedad de manera desconectada del bienestar de los otros, una forma tan alienada
como el del consumista compulsivo con capacidad de pago o el del especulador que compra,
vende y maximiza. El déficit de comunidad, de sentido de pertenencia está quebrado. Si el
mercado es una fuerza centrífuga, de desagregación y exclusión, de atomización y
seducción ¿Cómo puede construirse un sentido común diferente? Acá es donde el Estado
debe comenzar a jugar un rol diferente, ya no de mero asignador de bienes directamente o
en subsidio sino como reconstructor de comunidad, generando ciudadanía efectiva.
La primera acción posible a la cual el Estado puede desarrollar entre él y los
habitantes de su territorio es la promoción de ciudadanía como una relación profunda. Ello
requiere sobre todo de participación, esto es, de capacidad de decisión sobre el entorno y
Legislación, Justicia
Párrafos extractados del Informe presentado en virtud de la invitación de la Comisión de Constitución,
y Reglamento del Senado de la República, a la sesión a celebrarse el día 1° de junio de 2009, para considerar los diversos
problemas que afectan al funcionamiento del sistema carcelario en nuestro país.
31

32
HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invençao dos Direitos Humanos. Fundaçao Boiteux, Florianópolis. 2009. Página 57.
En el original: “O mundo da vida tem sofrido um proceso de mercantilizaçao único na historia da humanidade. Da economía
de mercado fomos pasando, gradual mas inexoravelmente, a sociedade de mercado”.
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aquello que afecta a los y las individuos, no solo llamamientos unilaterales del estado a
escuchar lo que ya está decidido en cuanto y en cómo se va a asignar para focalizar mejor.
Pensarla no como un vínculo a priori sino como un vínculo a producir, colectiva, inclusiva y
generalizada, lo que implica pluralidad, libertad e igualdad para todos de manera concreta.
“El objetivo es construir un “nosotros” como ciudadanos democráticos radicales, una
identidad política colectiva articulada mediante el principio de equivalencia democrática.
Debe ser subrayado que tal relación de equivalencia no elimina las diferencias — lo contrario
sería simple identidad”33
Desde los DDHH podemos agregar algunas consideraciones para profundizar esa
comprensión inclusiva de la ciudadanía y elaborar respecto del cuadro chileno una serie de
propuestas de construcción o modificación de las políticas sociales en delincuencia y cárcel.
En primer lugar desde el punto de vista de las políticas normativas resulta
imprescindible el tener un orden constitucional fundado en los derechos humanos, con una
declaración de adhesión del Estado chileno a los Derechos Humanos y al sistema
internacional de protección de estos derechos. Lo anterior implica revisar de manera seria la
ejecutabilidad de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos incluso contra la
primacía de las garantías de extrema libertad económica y de propiedad.
En segundo lugar Chile tiene por llenar una serie importante de vacíos institucionales
que refuercen el sentido garantista de la legislación penal y procesal penal: una Ley Marco
de Seguridad Ciudadana, Otorgar autonomía constitucional y política a la Defensoría
Nacional Pública, establecer una obligación institucional legal de defensa intrapenitenciaria,
Dictar una Ley de Ejecución Penal, establecer marcos para la restricción de libertad de
personas afectadas por enfermedades psiquiátricas, adoptar de un estatuto de salud para las
personas privadas de libertad, derogar o al menos modificar la ley antiterrorista adecuando
su contenido a las cartas internacionales de Derechos Humanos, especialmente en materia
de proporcionalidad de las penas y de debido proceso respecto de mecanismos criticados
como el uso de testigos secretos, dictación de un nuevo Código Penal actualizado, revisión
de la Ley de Drogas, incorporación por ley al ordenamiento legal chileno de las normas
internacionales sobre tortura y de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos
adoptada por las Naciones Unidas, establecer un Marco de Seguridad Ciudadana, derogar el
Decreto 943 de 2011 del Ministerio de Justicia sobre Estatuto Laboral y de Formación para el
trabajo penitenciario incorporándolos al Código del Trabajo, revisar la legislación sobre
seguridad social y jubilación para quienes sufran periodos de reclusión.

33

Ídem. Página 9.
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En materia de Políticas Sociales se requiere también un cambio en la orientación de
lo que han sido hasta ahora las políticas anti delincuencia y penitenciarias. Por casi una
década se ha desarrollado por el Estado de Chile una estrategia nacional antidelincuencia de
corte funcionalista biologicista del delincuente y en definirlo a este como un enemigo al cual
se le hace la guerra, sin que nunca se tenga claro si los objetivos originales se han cumplido
o si estamos en una guerra permanente sustentada por su propia lógica de funcionamiento.
Se requiere redefinir la orientación teórica e ideológica de la política contra delincuencia,
analizarlo en términos de un problema complejo y multirelacional y no en una lógica de
guerra interna de seguridad nacional; ir en la coordinación interministerial y de servicios
dependientes más allá de las lógicas de las policías sino haciendo primar una ratio jurídica y
no solo funcionalista y represiva del sistema.
Para desarrollar esta Nueva Política de Seguridad Ciudadana Incluyente hay que
recuperar la experiencia y reposicionar el conocimiento amplio del delito, sus características
y circunstancias, desarrollar un estudio de los fundamentos, objetivos, indicadores,
verificadores y demás datos consolidados para conocer y evaluar los resultados de lo hasta
ahora hecho, Incorporar indicadores y verificadores científicos de los delitos que permitan
acciones objetivas, abandonando los de percepción y victimización por sensación que hasta
ahora se han usado; aumentar el marco de comprensión de la distribución territorial de los
hechos delictivos a causas y efectos sociales que digan relación con pauperización sectorial,
abandono o ausencia de servicios públicos efectivos, carencia o insuficiencia de espacios
públicos de uso masivo y un sistema de información y reparación de servicios, medios,
logística e implementos comunitarios y ciudadanos que permitan trabajar en ese sentido de
incorporación al desarrollo. Desarrollar políticas de implementación y mantención
permanente de espacios públicos y servicios accesibles para todos los ciudadanos, generar
y mantener políticas de acompañamiento y apoyo a las familias de los presos mientras estos
se encuentren privados de libertad; generar un nuevo tipo de políticas integrales con enfoque
de género para enfrentar la situación de las mujeres; rediscutir la tenencia y el consumo de
sustancias y los ciclos vitales y de negocios que con ellos se desenvuelven.
Todo esto supone además hacer otras cosas:
a) Implementar políticas de transparencia activa transversales a todo el sistema y con
indicadores comunes;
b) pesquisar la información interna a los penales que permita mejorar el desarrollo de
políticas y propuestas de trabajo al respecto;
c) Aumentar las instancias de participación ciudadana en materia de políticas comunitarias.
“Para que un modelo participativo vecinal tenga éxito es necesario, en primer lugar asegurar

2680

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

las siguientes cosas: 1) que la comunidad misma identifique cuáles son sus problemas; 2)
Que los objetivos sean compartidos; 3) Que el liderazgo sea igualmente compartido; y 4)
Preferiblemente que se cuente con la participación de jóvenes”34;
d) Realzar las actividades orientadas a jóvenes con espacios privilegiados de recreación y
uso del tiempo libre resulta en ese sentido fundamental para generar sentidos de pertenencia
y de uso positivo de los espacios públicos cotidianos y del tiempo libre, como el programa de
escuelas abiertas Abrindo Espaços, lanzado por la UNESCO en 2001 y adoptado por el
Ministerio de Educación en Brasil;
e) Conocer y reorientar las dotaciones policiales que se destinan a represión y control de
conflictos sociales y al control y trabajo vecinal;Pero sobre todo se requiere el cambio de
orientación del trabajo policial, hacia la transformación de una Policía de Sentido
Comunitario.
Pero adicionalmente hay todo un aspecto comunicativo que involucra a los DDHH. La
revisión del tipo de discursos y trasmisión de información a la población que no consista en
generar y administrar miedos sino en transmisión de información pertinente, oportuna y
respaldada. Un estado respetuoso de los derechos humanos no puede centrar su
comunicación en publicidad del miedo hacia su población.
Una política centrada en los Derechos Humanos no es un proceso de clausura de
espacios, eso incluye las cárceles o los barrios problema, sino un proceso de apertura de
procesos.
La integralidad de los Derechos Humanos no se refiere a un proceso de sistemática
interpretativa entre textos legales, ni a la sumatoria de las llamadas generaciones de
derechos o al hecho que la aplicación de un texto no puede significar la inaplicabilidad o
derogación tácita de otro. Se trata de un asunto más profundo, precisamente de la capacidad
de

generar una política con sentido de sociedad y comunidad que resulte integradora,

colectiva, participativa, que sea incluyente y genere religamientos y a partir de allí alteridad y
obligaciones comunes a partir de bases concretas y no ontologías abstractas. Integralidad
que busca de manera permanente e integrada la producción de dignidad y la satisfacción de
las necesidades humanas.
Los derechos catalogados que están detrás de una política social de seguridad
ciudadana basada en los DDHH están ya enunciados en catálogos y tratados pero requieren
ser puestos en un marco comprensivo más amplio. Como señalaba Joaquín Herrera Flores:

34

Ídem. Página 19.
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“Os direitos humanos sâo uma convençao cultural que utilizamos para intruzir
uma tensão entre os direitos reconocidos e as prácticas socias que buscam tanto
seu reconhecimento positivado como õutra forma de reconhecimento ou otro
procedimento que garanta algo que é, ao mesmo tempo, exterior e interior a tais
normas”35.
ANEXO
TABLA DE POLITICAS PÚBLICAS, EJECUCION Y DERECHOS HUMANOS EN CHILE.36
Ministerio o
Servicio.
Ministerio de
Justicia.

Política social.

Destinatario

Ejecutor.

Tramitación
proyectos de ley
modificatorias
justicia juvenil,
libertad
condicional,
Ministerio
Público
y
Código Procesal
Penal e integra
delitos
contra
policías.

Tribunales.

Parlamento..

Aumento
raciones
alimenticias
jóvenes
privados
libertad.

Gendarmería
de Chile.

Jóvenes
Privados
libertad
de

Centro
de
Educación
y
Trabajo
semiabierto
femenino “Talita
Kum” a
Custodia
de
cárceles.
Centro
Educación
Trabajo.

de
y

de

Sename.

Medio
de
ejecución.
Ley.

DDHH
relacionado.
Debido
proceso.
Art. 25 PSJCR
Evaluación
pendiente en
tanto no sean
leyes.

Raciones de
alimentos.

Programa de
capacitación.

Derecho a la
Salud.
Art.
11
PSJCR.

34
mujeres
provenientes
del
Centro
Penitenciario
Femenino de
San Joaquín.

No informa.

Reos.

Guardia
de
Gendarmería.

Guardia
en
centro
carcelario.

Seguridad.
Art. 1 PSJCR

Reos
con
requisitos.

Gendarmes.

Trabajo
en
talleres.
Trabajo
en
empresas
instaladas.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

35

HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invençao dos Direitos Humanos. Fundaçao Boiteux, Florianópolis. 2009.
Página 34. En el original: “.”
36
Construcción propia. Marco de DDHH considera como parámetro el Pacto de San José de Costa Rica sobre
Derechos y Deberes del hombre.
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Administrar
centro
de
Medidas
Alternativas.

Reos
beneficiados
con medidas
alternativas.

Gendarmes.

Trabajo
administrativo
y profesional.

Administración
Centros
de
Reinserción
social.

Asistencias a
reos
beneficiados
con medidas
alternativas.

Personal
administrativo,
profesionales.

Trabajo
administrativo
y profesional.

Departamento
Post
penitenciario.
a) Apoyo post
penitenciario:
capacitación de
oficio
y
emprendimiento.
b) Programa de
reinserción
Laboral.

a) Personas
con
penas
cumplidas.

Defensa
personas
detenidas.

a

Detenidos sin
defensa
particular.

penal

Jóvenes
infractores sin
defensa
particular.

Defensa
juvenil.

Indígenas en
conflicto
legal.

Defensa
penitenciaria.

Reos
condenados y
personas
privadas de
libertad.
Cualquier
persona
natural que lo
solicite para
sí.
Detenidos o
presos
con
lesiones
corporales. O
contrastación
de peritajes
particulares

Entrega
de
certificados de
antecedentes
penales.

Servicio
Médico Legal.

Peritajes médico
legales.

Trabajo
administrativo
y profesional

b) Ex reos.

Defensa penal
indígena.

Registro Civil.

Personal
administrativo,
profesionales.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR
Derecho
al
trabajo.
Art. 14 PSJCR

Defensa
letrada
ante
Tribunales de
Justicia.

Debido
proceso.
Art. 25 PSJCR

Oficina
de
Registro Civil
local.

Certificado de
antecedentes
penales y de
VIF

Derecho a la
información y
privacidad.
Art. 5 PSJCR

Médico
SML

Examen
médico.

Derecho a la
Salud.
Art.
11
PSJCR.

Defensor
público
público
licitado.

o

del
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en juicio.

Sename.

Registro
Nacional
de
ADN
Administración
centros
privativos
de
libertad.
Supervisión
centros
semicerrado.

Registro
CODIS.

Informe.

Menores de
18
años
condenados
a penas de
encierro.

Sename
directamente
o a través de
instituciones
privadas con
asignación de
programas
licitados
y
supervisadas
por Sename.

Administración
de centros.

Menores de
18
años
condenados
a asistencia a
programa
semi cerrado.

Continuidad
estudios
internados.

de
de

Programas
medio libre.

de

Seguridad. Art.
1 PSJCR

Licitación
y
supervisión de
de programas
a privados.
Programas de
estudios.
Programas de
rehabilitación
propios
o
licitados.

Menores de
18
años
sujetos
a
vigilancia del
Sename.
Menores de
18
años
sujetos
a
programas de
supervisión.

Programas de
capacitación
para el trabajo
propios o por
empresas
privadas.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

Programa de
capacitación.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

Menores de
18
años
consumidores
y
bajo
custodia de
Sename.

Rehabilitación
de drogas.

Ministerio de
Economía.

Policías
y
Tribunales.

Administración
centros
de
internación
provisoria.

Menores de
18 años con
orden
de
internación
provisoria.

Programa
reinserción.

Menores de
18
años
sujetos
a
programas de
supervisión.
Mujeres
recluidas.

de

Convenio
de
capacitación.

Fundación
San Carlos de
Maipo.
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Ministerio
Desarrollo
Social.

Programa
abriendo
caminos.

Ministerio de
Educación.

Programa
formación
técnica.

Ministerio
del Trabajo.

Ministerio de
Agricultura.
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Niños
y
jóvenes hijos
de
padres
encarcelados
y familias.
Mujeres
penitenciaría
de Santiago.

Corporaciones
o fundaciones
privadas sin
fines de lucro.

Trabajo
de
intervención
social.

Derecho a la
familia.
art. 6 PSJCR

Centro
Formación
Técnica
Araucana.

Curso
de
formación
técnica.

Jardín
Infantil
para
centro
penitenciario
Talca.

Reclusos
Talca.

Junji.

No indica.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

Habilitación
programa
de
trabajo
comunitario en
centros Junaeb
Programa
capacitación
Jóvenes.

No indica.

Junaeb.

No indica.

Adolescentes
mayores de
14
años
condenados
bajo custodia
de Sename.

Sename.

Capacitación en
Infocap.

50 alumnos.
No se indica
proceso de
selección.

Infocap.
Centro
privado.

Programas de
formación y
capacitación
para
el
empleo
definidos por
programa.

Capacitación en
construcción.

40 hombres,
20 mujeres
localidades
de
Concepción,
Talcahuano,
Chiguayante
y San Pedro.

Programa
emprender
libertad.

en

100 mujeres
reclusas en
Santiago.

Programa
de
capacitación en
empleo agrícola.

61
presos
penal Colina
1.

de

la

OTEC
(organismo de
capacitación
técnica)
Universidad
Santo Tomás
y
OTEC
Universidad
de
Concepción.
Infocap,
centro
privado.
No indica.

Deber
de
instrucción.
Art.31 PSJCR

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR

Transferencia
de recursos
de
Sence,
Servicio
Nacional de
Capacitación
y Empleo.

Programa de
capacitación.
Transferencia
de recursos
Sence.

Derecho a la
educación
y
capacitación
para el trabajo.
Art. 12 PSJCR
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Ministerio
Obras
Públicas.
Consejo
Nacional
Cultura

de

Sernam.
Servicio
Nacional de
la Mujer.
Ministerio
Interior.
Sub
secretaría de
prevención
del delito.
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Licitación
de
concesión para
construcción de
cárceles
privadas.
Taller
de
fomento
de
lectura.

Empresas
privadas.

Ganador
licitación.

Reos región
de Atacama.

Consejo
Nacional de la
Cultura.

Publicación de
libro escrito por
reclusos.
Ninguno.

No indica.

Plan
seguro.

No
indica.
Se debiera
entender
que toda la
población.

Estrategia
Nacional
Seguridad
Pública.

Chile

de

Taller.

Libro
publicado.

Subsecretaría

de

Plan
estadio
seguro.

No indica.

Policías.
Gobernaciones

INDH

Informe Anual
de
Derechos
Humanos.
Medidas
de
seguridad
comunal.

Ciudadanía.

INDH

Ciudadanía.

Municipio.

Libertad
de
expresión.
Art. 4 PSJCR
Derecho a la
Cultura.
Art. 13 PSJCR

Estudios.
Encuestas
violencia
escolar.
Encuesta
percepción
delincuencial.
Encuesta VIF.
Encuesta
ENUSC.
Coordinación
ministerios
y
policías.

Estadio
Seguro.

Municipios.

Licitación
y
contrato
de
obra
pública
licitada.

Coordinaciones
políticas
sectoriales.
Controles
policiales.
Publicidad.
Estudios
e
informe.

Presunción de
inocencia.
Art. 26 PSJCR

Debido
proceso.
Art. 25 PSJCR
Libertad
de
expresión.
Art. 4 PSJCR

No se indican.
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Governança democrática e políticas de segurança pública: diálogos
interdisciplinares sobre a garantia de diretos
Paula Rodriguez Ballesteros
Conselho Nacional de Justiça
Introdução
As altas taxas de criminalidade e de encarceramento e o crescente grau de
violência que se estabeleceu nas relações interpessoais e institucionais do cotidiano
brasileiro chegam a ser considerados por alguns teóricos como circunstâncias que
podem desestabilizar o Estado de Direito Democrático no Brasil.
No âmbito da segurança pública, enquanto cresce a discussão sobre um
Estado penal invasivo e controlador, com políticas repressivas e arbitrárias,
paralelamente também se multiplicam as abordagens que veem no surgimento e
incremento de novas formas de prover a segurança, com novos atores e novas
dimensões de atuação, uma forma de declínio ou enfraquecimento do Estado na sua
tarefa de exercer o controle social1.
Em linhas teóricas, o que no Brasil começou como análise do paradoxo
entre a democratização e a permanência de práticas autoritárias, tanto entre agentes
públicos como no seio da própria sociedade (PINHEIRO, 2000), passou por uma
multiplicação de perspectivas intelectuais que, apesar de nem sempre articuladas
entre si, poderiam ser organizadas tendo em vista os objetivos propostos e as
metodológicas adotadas, como aponta pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP)
Duas posições e/ou configurações são identificadas no que se refere
à contribuição da sociologia e demais ciências sociais, assim como
dos intelectuais, em relação às políticas públicas de segurança no
Brasil.
Na primeira, a violência se constitui em objeto sociológico e como tal
será abordada segundo os rigores científicos na área das ciências
sociais. A preocupação central é melhorar a qualidade das pesquisas
e das abordagens, visando produzir bons trabalhos empíricos e
teóricos sobre violência e seus temas correlatos. Na segunda,
constata-se o desenvolvimento de uma abordagem mais normativa,
que procura oferecer respostas aos problemas sociais, e que,
portanto, visa à mudança ou à reforma, por exemplo, das instituições
que compõem o sistema de justiça criminal (FBSP, 2009, p. 36).

No bojo dessa dualidade de posições, apenas recentemente a literatura
nacional começou a discutir de modo mais integral as políticas de segurança pública,
ou, ao menos, a tratar da integração das abordagens acima referidas no intuito de
desenvolver novas análises que incluíssem tanto o estudo dos objetos “violência e
1

Para uma análise específica do conceito de controle social, ver Alvarez, 2004.
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criminalidade”, como sua correlação com as estratégias públicas que sobre eles se
debruçam e propõem encaminhamentos (SAPORI, 2007; SOARES, 2006, 2007;
CERQUEIRA, LOBÃO E CARVALHO, 2005).
Enquanto para outras áreas – saúde, educação, assistência social – já
encontramos vasto leque de referências que discutem as diversas necessidades
sociais utilizando-se da perspectiva das políticas públicas e de toda a engenharia
institucional e política imprescindível à sua execução, o mesmo não se verifica
substancialmente para a segurança pública. Até hoje, a vertente que trata das
intervenções públicas em termos de segurança tratou mais do conteúdo das ações
governamentais do que do processo de construção e de gestão destas ações de modo
a conduzi-las de forma integrada e democrática. Conforme afirma Soares
A despeito de insuficiente [...] tem crescido a produção de trabalhos
acadêmicos sobre violência e criminalidade. No entanto, o foco não
tem se alargado para incluir a especificidade das políticas públicas,
seja por meio de exames comparativos, seja por meio de análises de
caso. Menos ainda se observa, na área, um movimento intelectual em
direção ao enfrentamento do desafio prático, isto é, à formulação de
modelos de projetos e políticas (SOARES, 2001, p. 114).

Esta lacuna identificada na literatura encontra correspondência na falta de
experiências concretas que retratem políticas públicas destinadas a aumentar a
qualidade do governo tanto em termos políticos como em seus aspectos
administrativos. De acordo com Lemgruber, Musumesi e Ramos
Salvo poucas exceções, o que se costuma chamar de política de
segurança
planejadas,

[no
com

Brasil]

não

tem

correspondido

a

estratégias

prioridades e metas definidas a partir de

diagnósticos precisos dos problemas a enfrentar, restringindo-se,
quase sempre, a intervenções reativas, assistemáticas, guiadas pelos
problemas imediatos e pelas pressões da chamada opinião pública.
Em consequência, as avaliações de eficácia, quando existem,
limitam-se à exibição do comportamento positivo desse ou daquele
indicador criminal, do aumento do número de prisões e apreensões
de drogas e de armas, da divulgação na mídia de ações policiais
espetaculares (ou desastrosas), da apresentação de respostas de
curto prazo para problemas conjunturais (LEMGRUBER, MUSUMESI
e RAMOS, 2002, p. 1).
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A falta de políticas públicas consistentes na área implica, por sua vez, na
falta de gestão de um aparato institucional que possa denominar-se sistema de
segurança pública, conceito mais utilizado entre acadêmicos para referir-se à
multiplicidade de órgãos envolvidos na provisão da segurança do que para identificar
um modelo de integração entre estes órgãos ou uma política articulada de atuação.
Tratar da segurança pública sob a ótica das políticas públicas,
caracterizadas pela coerência e coordenação necessárias ao uso do conceito como
tal, significa, como se verifica na análise de outras áreas, discutir atores, estruturas,
processos e resultados, tanto do ponto de vista específico do que cada um destes
elementos representa, como do ponto de vista integral de como estes elementos se
relacionam (ou não) entre si.
Este trabalho é, pois, uma tentativa de contribuir com este debate e
propõem-se a apresentar uma abordagem interdisciplinar sobre

governança

democrática da segurança pública, discutindo aspectos sociológicos, jurídicos e
administrativos desta política pública. Para tanto, o artigo destaca o papel do Estado
na tarefa da governança, discutindo o exercício do monopólio legítimo da força visto
da perspectiva da participação e inclusão de novos atores, da articulação entre órgãos
e esferas de poder, da construção de novos padrões de autoridade e legitimidade, e
da gestão integrada de políticas públicas em um ambiente democrático.
A perspectiva da governança democrática nasce correlacionada às
mudanças ocorridas no Estado durante as últimas décadas e corresponde à
necessidade de desenvolver um marco conceitual mais apropriado para analisar este
novo panorama sociopolítico, caracterizado por uma sociedade cada vez mais
dinâmica e multifacetada, cujas demandas sociais se colocam como desafio premente
aos governos contemporâneos. Nesta nova dinâmica social e política, os laços sociais
e as alianças operacionais são inexoráveis à condução do governo já que
no single actor, public or private, has all knowledge and information
required to solve complex, dynamic and diversified problems; no actor
has sufficient overview to make the application of needed instruments
effective; no single actor has sufficient action potential to dominate
unilaterally in a particular governing model (KOOIMAN, 1993, p. 4).

Politicamente, o conceito de governança aparece em contraste à visão
monolítica de Estado como entidade natural e expressão unificada de uma nação
(BEVIR, 2011). Já em termos administrativos e gerenciais, a governança apresenta-se
como estratégia para buscar mais qualidade no processo decisório e, por conseguinte,
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melhores resultados na atuação dos empreendimentos públicos (ABRUCIO, 2012).
Em sua trajetória em direção a um modelo menos restrito de capacidade gerencial e
mais amplo e dinâmico de decisões públicas coletivamente construídas, o conceito de
governança pressupõe, basicamente, que: o governo precisa de mecanismos internos
e externos de coordenação para garantir a qualidade de suas ações; o espaço público
é maior do que a instância estatal e, portanto, é necessário obter legitimidade junto à
sociedade para desenvolver políticas públicas; e o Estado precisa se articular com
outros atores a fim de melhorar seus programas governamentais (ABRUCIO, 2012).
No bojo dos processos de reforma da administração pública, que buscam
lidar com a inadequação do modelo burocrático ao “contexto institucional
contemporâneo por sua presumida ineficiência, morosidade, estilo autorreferencial, e
deslocamento das necessidades dos cidadãos” (SECCHI, 2009, p. 349), o modelo de
governança verifica-se como alternativa para “modernizar” o Estado, com ênfase na
democratização dos processos e na busca por melhor desempenho governamental
(ABRUCIO, MORELLI E GUIMARÃES, 2011).
Para Stoker (1998), a governança de políticas públicas oferece um modelo
de sistema organizativo que permite entender os processos de mudança em governar
e, consequentemente, elaborar uma nova linguagem e marco referencial sobre a
sociedade, o Estado e suas relações. Em seu artigo sobre a governança como teoria,
o autor afirma que a essência de governar por meio da governança está em utilizar
mecanismos resultantes da e desenvolvidos para a interação do Estado com outros
atores públicos influentes, sem necessidade de recorrer, ainda que continuem
disponíveis, aos recursos de controle ou sanção - instrumentos clássicos de comando
utilizados pelos Estados modernos.
Nesse sentido, o papel do Estado na governança não é mais o de apenas
decidir, fazer executar e controlar, mas, sim, de coordenar, regular e integrar, em
busca de uma renovação constate do exercício das responsabilidades governamentais
e da vida pública (STRIVERS, 2008 apud ROBICHAU, 2011).
Segurança pública: Estado, legitimidade e relações sociais
No intuito de analisar e compreender as políticas de segurança pública,
destacar as nuances observadas na transformação das formas de governar na
atualidade tem como objetivo apresentar elementos concretos que demonstrem que a
configuração contemporânea do Estado não é compatível com políticas ou ações
pontuais e isoladas, resistentes à integração com outros atores, estatais e não
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estatais, na tarefa de definir prioridades e estratégias e de conduzir sua
implementação.
Conforme explora Alvarez ao analisar as transformações nas práticas e
percepções relativas aos fenômenos da violência e da criminalidade
Quer como resposta às mudanças colocadas pelo capitalismo tardio
ou pela assim chamada globalização (cf. Bauman, 1999), quer como
aspectos de um novo paradigma da violência que caracterizaria o
mundo contemporâneo (cf.Wieviorka, 1997), as políticas criminais ou
de segurança pública e as teorias e práticas penais na atualidade
parecem distanciar-se significativamente do legado utópico da
modernidade ao tornarem-se paulatinamente mais repressivas e
discriminatórias. Substituição do Estado Social pelo Estado Penal (cf.
Wacquant, 2002), nova cultura do controle do crime e da justiça
criminal (cf. Garland, 2001), tais transformações são ainda mais
significativas, pois não se limitam ao campo da violência e da
criminalidade, mas incidem sobre as formas mais gerais de
assujeitamento dos indivíduos em sociedade. Como afirma Adorno
(1998), o esgotamento dos modelos convencionais de controle
da

violência

e

do

crime

na

atualidade

aponta

para

transformações mais amplas nos diferentes modos como os
indivíduos governam a si mesmos e aos outros na vida social
contemporânea (ALVAREZ, 2004a, p. 1, grifo nosso).

Nesse sentido, as experiências brasileiras mostram que, a despeito de
alguns resultados conseguidos seja pela disseminação de um novo vocabulário para a
segurança pública, pautado na sua associação ao respeito aos direitos humanos e ao
discurso democrático, seja por práticas pontuais que incluíram a participação social e
a prevenção como elementos de ação, o descrédito nas instituições públicas
responsáveis pela segurança aumenta cotidianamente e o sentimento de insegurança
se multiplica. Isto porque, segundo Sapori (2007), na prática, os órgãos de segurança
pública continuam atuando por meio de “gerenciamentos de crises”, baseados em
estratégias reconhecidamente ineficientes, como, por exemplo, o aumento do arbítrio
nas ações de contenção do crime, o endurecimento da legislação penal e de sua
aplicação, e o reaparelhamento físico dos órgãos policiais (ADORNO, 1998).
É justamente esta incapacidade de adaptar-se a uma nova realidade
social, configurada por diversas, crescentes e complexas modalidades de violência e
pelo aumento correlato do sentimento de insegurança, que constitui o principal
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argumento de autores que constatam a “crise do sistema de justiça criminal” no Brasil.
O uso exacerbado e desregulamentado da força física por parte de alguns órgãos de
segurança, e a atuação desarticulada, aleatória e ineficaz dos poderes públicos
(SAPORI, 2007), contribuem para a elaboração de representações sociais de
desordem e conflito que, no limite, tornam-se referência para a construção de uma
identidade coletiva e servem para reforçar a “cultura do medo” e a violência como
formas de sociabilidade (PORTO, 1999; ROCHA, 1999, TAVARES DOS SANTOS,
2004).
Discutindo o conceito de crime como ruptura com a consciência coletiva na
tradição sociológica proposta por Durkheim, Tavares dos Santos argumenta que
afigura-se que a violência difusa nas sociedades do século XXI é, em
larga medida, legitimada pela consciência coletiva, instituindo-se
como norma social, ainda que controversa e polêmica.
Entre os conflitos sociais atuais, crescem os fenômenos da violência
difusa

e

as

dificuldades

das

sociedades

e

dos

Estados

contemporâneos em enfrentá-los (Giddens, 1966). Tal dificuldade
expressa os novos limites da “modernidade tardia”, pois os laços de
interação social são orientados por modos violentos de sociabilidade,
invertendo as expectativas do processo civilizatório (TAVARES DOS
SANTOS, 2004, p. 3).

Como consequência, a dinâmica de resolução de conflitos na sociedade
brasileira estabeleceu um contorno particular de funcionamento, dissociada dos
parâmetros ideais previstos nas leis, e operada em espaços particulares de convívio,
como são a família e a comunidade, sem recurso às instâncias mediadoras que
deveriam ser representadas pelos órgãos e poderes estatais, conforme a tradição do
Estado moderno (ADORNO, 1998a).
São estas as circunstâncias que permitem a Vieira (2001) afirmar que o
rule of law desempenha um papel muito frágil nas sociedades contemporâneas, em
especial no que tange ao controle social, incluídas aí as normas penais e as regras de
conduta e sociabilidade. Além da centralização dos meios de coerção como prérequisito para a existência do Estado de Direito, Vieira acrescenta dois outros
componentes à análise da eficácia do sistema normativo como instrumento de
pacificação das relações sociais. Primeiro, a reciprocidade, por meio da qual os
indivíduos reconhecem-se como iguais, como sujeitos de direitos mutuamente dotados
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de dignidade2; e, segundo, a congruência, que estabelece a necessidade de coerência
entre princípios gerais, estatutos mais específicos, a postura das instituições que os
aplicam e o comportamento dos indivíduos (VIEIRA, 2001)3.
Assim, na esteira da abordagem proposta por Vieira, a despeito dos
deslocamentos ocorridos nas formas de prover segurança, incluindo em especial
formas privadas de policiamento e controle feitas por empresas particulares ou pelos
próprios cidadãos e comunidades, e não obstante a ineficácia do Estado em garantir a
ordem pública4, a segurança continua a ser um bem coletivo. Seja pelo aspecto
histórico, que remete à época de criação dos Estados modernos, onde os particulares
abdicaram da justiça privada em troca de uma proteção mais generalizada atribuindo
ao Estado a tarefa de protegê-los – o que permanece até hoje como ideário do Estado
Democrático de Direito; seja pelo aspecto sociológico, que considera a segurança
como valor humano cuja realização permite o gozo de outras prerrogativas
democráticas e que, consequentemente, reforça o senso de comunidade e
pertencimento5.
Como asseveram Loader e Walker ao se questionarem se a segurança
como bem público tem um sentido comunitário:
To the extent that public safety is inexorably connected with the
quality of our association with others, this must surely be the case. In
so far as it depends upon the texture of social relations and the
density of social bonds this must be so. And in as much as it remains
tied up with the nature and legitimacy of public power and authority
this must clearly hold. (LOADER e WALKER, 2001, p. 26).

Entretanto, as mudanças características do século XXI causaram
transformações inclusive no núcleo-duro da concepção mais difundida de Estado com
relação à segurança dos cidadãos, qual seja, sua soberania em exercer o monopólio
legítimo da força. Nas palavras de Garland (1996), estas mudanças “have begun to
erode one of the foundational myths of modern societies: namely, the myth that the

2

Com base em fatores como, por exemplo: “partilhar de uma mesma cultura, valores e normas morais; o
auto-interesse, no contexto de uma sociedade de troca, onde se precisa do outro para realização de um
benefício próprio; e o controle social, que inclui controle e sanções informais e governamentais da
conduta humana” (VIEIRA, 2001, p. 81).
3
Em seu argumento, Vieira associa o debate sobre a congruência à discussão sobre desigualdade: “Meu
argumento é que um mínimo de igualdade é essencial para o respeito mútuo entre os indivíduos e entre
estes e o Estado. Uma situação de discrepância extrema em recursos tende a criar relações
hierarquizadas, e não interações cooperativas voluntárias que são necessárias para se atingir um
ambiente marcado pela reciprocidade” (VIEIRA, 2001, p. 86)
4
Para discussão sobre os conceitos de segurança e ordem públicas, ver Lima, Silva e Oliveira, 2013.
5
Ver OECD, 2007.
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sovereign state is capable of providing security, law, order, and crime control within its
territorial boundaries” (p. 448). Em outras palavras,
Nor is it simply the „hiving off’ or the „privatization’ of crime control,
although one of its major effects has certainly been to stimulate the
market for private security (see Johnson, 1992). Rather it is a new
form of governance-at-distance, which represents, in this field at least,
a new mode of exercising power. It is a new mode of governing crime,
with its own forms of knowledge, its own objectives, its own
techniques and apparatuses. The state does not diminish or become
merely a nightwatchman. On the contrary, it retains all its traditional
functions – the state agencies have actually increased their size and
output during the same period – and, in addition, takes on new set of
co-ordinating and activating roles, which, in time, develop into new
structures of support, funding, information exchange or co-operation
(GARLAND, 1996, p. 454) 6.

As alterações nos mecanismos por meio dos quais a segurança pública é
promovida tornou-se o principal foco dos debates criminológicos na atualidade. Para
Yar, “the criminological discourse, at least for the foreseeable future, appears to have
been decisively reframed within a network governance paradigm” (2011, p. 5). Nesse
sentido, surge a necessidade de olhar para as políticas de segurança pública tanto
considerando os recursos e habilidades disponíveis para sua elaboração e execução,
como reafirmando o caráter legitimador que seus resultados podem oferecer ao
Estado como ideal detentor do monopólio legítimo da força, por meio da
institucionalização de práticas participativas e de estruturas democráticas e eficientes.
Segundo Hänggi
From a governance perspective, security sector governance covers
that public sector which is responsible for the exercise of the state
monopoly of coercive power and has traditionally been a key feature
of the modern nation-state. […] From a security perspective, security
sector reflects the broad notion of security because it does not cover
the military alone, but acknowledges the importance and in some
countries the predominant role of non-military security forces (2003, p.
8 e 9, grifo no original).
6

Ainda que David Garland considere estas mudanças como causas da perda da legitimidade do Estado
para conduzir as políticas criminais em cada uma das nações, em especial na Inglaterra, sua definição
sobre em que consistem essas mudanças é equivalente à daqueles que vem nessas transformações a
consolidação do papel central do Estado.
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No campo da segurança pública, estes novos discursos e práticas sobre
redes de políticas públicas e sua governança decorrem de três premissas básicas,
algumas das quais já apresentadas: primeiro, a de que o monopólio atribuído ao
Estado sobre a provisão da segurança é mais uma “distorção histórica” (ou uma
construção ideológica) do que uma condição duradoura; segundo, de que a dicotomia
entre Estado e sociedade que prevaleceu até muito recentemente começa a ser
questionada em razão da diversidade e heterogeneidade dos atores envolvidos no
setor; e, por fim, de que a governança da segurança está sustentada em uma nova
“mentalidade do risco”7 que adiciona um mais um ingrediente à já estabelecida
mentalidade punitiva, por meio da criação de parcerias e redes que assegurem a
congregação de recursos e a diluição de responsabilidades (DUPONT, 2004).
Não obstante todas estas inovações, tanto teóricas quanto empíricas, na
política brasileira de segurança pública, poucas ainda são as experiências que
constroem os padrões de autoridade do Estado utilizando-se da institucionalização de
valores e técnicas democráticas de policiamento e da conciliação destes com políticas
preventivas em uma ação articulada e eficiente sob a perspectiva do que seriam as
novas tarefas do governo na governança: direcionar, coordenar e integrar. O controle
e a sanção ainda são, predominantemente, os instrumentos por meio dos quais o
Estado pretende submeter indivíduos e comunidades aos preceitos e normatividades
da lei e da ordem.
Assim, partindo do pressuposto de que a segurança pública e a ordem que
ela enseja são bens públicos, e considerando as mudanças até agora apresentadas,
resta-nos perguntar: qual é, pois, o papel do Estado neste novo cenário de múltiplos
atores e novas necessidades? Quais são as habilidades necessárias ao exercício de
seu dever-poder? Como este exercício pode ser analisado a partir da perspectiva da
governança?
Política pública para um sistema de segurança pública
Como argumentamos até agora, a fragmentação e diversificação na
provisão da ordem, decorrente da reconfiguração do Estado, constitui a realidade dos
sistemas de segurança pública ao redor do mundo na atualidade. No entendimento
7

Segundo Dupont: “A fim de avaliar o risco devidamente, a informação deve ser coletada e intercambiada
intensivamente entre os que já foram vítimas do crime e aqueles que podem preveni-lo e se assegurar
contra ele. A prevalência e implicações multidimensionais do risco impedem qualquer ator
individualmente, não importa quão grande e poderoso ele seja, de encarar o risco de forma isolada”
(DUPONT, 2004, p. 77-78, tradução nossa). Para um debate mais aprofundado sobre sociedade do risco,
ver Garland (2000).
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atual de uma “segurança cidadã” (PNUD, 2009; TAVARES DOS SANTOS, 2004),
incluem-se neste panorama não só os mecanismos de manutenção do monopólio
legítimo da força, concreta ou potencial, mas também estratégias de prevenção 8, com
ampla participação popular.
Além de outros atores, com suas respectivas atribuições e competências,
também se alteraram no entendimento da segurança por meio da perspectiva da
governança, as dimensões sociais às quais ela se relaciona como política pública e
esfera de vida social, incluindo neste arcabouço, além da atuação ostensiva das forças
policiais, aspectos políticos, econômicos, societais e ecológicos, que relacionam a
segurança a um projeto mais amplo de desenvolvimento humano. No contexto das
políticas públicas de segurança há que se voltar ao significado original do termo
polícia, para identificá-la como
função do Estado que se concretiza numa instituição positiva e visa a
pôr em ações as limitações que a lei impõe à liberdade dos indivíduos
e dos grupos para salvaguarda e manutenção da ordem pública, em
suas várias manifestações: da segurança das pessoas à segurança
da propriedade, da tranquilidade dos agregados humanos à proteção
de qualquer bem tutelado com disposições penais (BOVA, 2000, p.
944, grifo nosso).

Tratar a polícia como função, dentro da perspectiva de construir-se um
novo paradigma para a segurança pública, significa entendê-la como uma entre
aquelas ações coletivas que estão sujeitas à influência de outros atores, que por elas
se responsabilizam, mas que também sobre elas interferem e decidem.
Considerando o escopo do sistema de segurança pública como fazem
diversos (senão a maioria dos) autores, como associado a uma política de justiça
criminal, com seu respectivo sistema de justiça criminal, a polícia 9 é apenas uma das
funções do Estado, mais especificamente do Executivo, que estão envolvidas na
provisão da ordem e na promoção da segurança. Agregam-se a esta configuração o
sistema penitenciário e os órgãos envolvidos na etapa processual da persecução
criminal, como as instituições públicas de acusação e defesa, e o próprio Poder
Judiciário, sem deixar de mencionar as especificidades de países que, assim como o
8

Em três distintos níveis: antes que o fato criminoso ocorra; depois de ocorrido, com relação à vítima e
seu entorno, para minimizar os danos; e com relação ao agressor, para que ele não volte a delinquir,
respectivamente, prevenção primária, secundária e terciária (MESQUITA NETO, 2003/2004).
9
Ao tratar do sistema de justiça criminal no contexto brasileiro, a literatura inclui tanto a polícia civil, como
sendo órgão do poder judiciário encarregado das investigações criminais, como também a polícia militar,
como órgão vinculado ao poder executivo, em razão de sua função ostensiva na prevenção do crime e na
persecução de criminosos.
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Brasil, caracterizam-se por uma distribuição federativa do poder e envolvem outros
níveis de governo, de forma direta ou indireta, nesta política pública.
As funções de polícia do Estado estão, evidentemente, relacionadas ao
que se definiu como monopólio do uso legítimo da força na constituição dos Estados
modernos e, por conseguinte, ao ideário de soberania estatal. Elas compõem o foco
fundamental do debate sobre o controle social exercido pelo Estado em face dos
cidadãos e sobre a distribuição e o exercício do poder nas sociedades
contemporâneas.
Partindo do pressuposto que tentamos construir neste artigo de que a
governança democrática da segurança pública passa, primeiro, pela configuração de
um processo amplamente legitimado sobre seus objetivos e instrumentos, que
necessariamente inclui, entre outros atores, a sociedade civil; e, segundo, que, em se
tratando de função do Estado na provisão de um bem público, a polícia deve
submeter-se a controle civil qualificado e constantemente renovado pela dinâmica
democrática, podemos compartilhar do entendimento de Proença Jr., Muniz e
Poncioni, para os quais
O propósito da governança de polícia é governar a polícia
assegurando sua aderência à democracia como anterioridade,
contexto e ambição. Incorporar a governança policial, concedendo
conscientemente a medida de autonomia que se considere adequada
para a gestão de sua organização. A governança de polícia articula
objetos, mecanismos e controles que instrumentalizam as finalidades,
alternativas, modos e meios da polícia para um determinado projeto
político. Busca aproximar as metas e determinar as formas de busca
de metas expressas em políticas públicas (PROENÇA JR., MUNIZ e
PONCIONI, 2009, p. 32).

A governança da polícia é parte da governança do sistema de justiça
criminal que, por sua vez, compõe a governança do sistema de segurança pública.
Assim, o sistema de segurança pública aqui apresentado não se confunde com o
sistema de justiça criminal10, sendo mais amplo do que ele ao incluir em sua
composição os aspectos preventivos da ação coletiva em relação ao crime, nos
moldes do que propõe Mesquita Neto (2003/2004). A premissa básica desse
entendimento parte da necessidade de superar a abordagem da segurança pública
baseando-se exclusivamente na tipificação criminal e, por conseguinte, nas normas
Composto, como já exposto, pela polícia, pelo poder judiciário – com os respectivos órgãos de defesa e
acusação, e pelo sistema penitenciário,
10
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penais e nos respectivos ritos e órgãos processuais que, ainda que imprescindíveis ao
seu funcionamento, mantém o foco da segurança pública exclusivamente na aplicação
da lei (“law enforcement”) e na “punição do criminoso” - ao invés de privilegiar a
construção constante da política e de políticas públicas. Como aponta Souza
não se pode conceber a área da segurança pública, nos dias atuais,
como estando restrita aos sistemas policiais e judiciais clássicos, que
foram montados sob princípios burocráticos do state building, mas
antes, como espaços de disputas internas e de confrontos das arenas
estatal, política e da sociedade civil (SOUZA, 2011, p. 2).

Podemos considerar um sistema de segurança pública como sendo a rede
de

atores estatais e

não

estatais inter-relacionados entre

si pelas

suas

responsabilidades e habilidades em promover, com base em princípios, normas e
diretrizes conjuntamente estabelecidos, proteção diante da violência e do crime;
acesso equitativo aos serviços de segurança; e resolução justa de conflitos.
Em âmbito democrático, além dos aspectos institucionais – membros,
relação, estrutura e processo – e dos objetivos estabelecidos, o sistema de segurança
também se alicerça em constructos ideológicos de igualdade, pertencimento e pleno
gozo de direitos fundamentais. Entretanto, como já dito, a democracia não se
apresenta por si só como garantia de uma sociedade menos violenta, mas, ao
contrário, muitas vezes exacerba as tensões sociais porque altera o status quo e
porque traz expectativas políticas que nem sempre são atendidas.
Em tese, todos os Estados democráticos estão, de uma forma ou outra,
envolvidos em algum empreendimento para modificar – e teoricamente, melhorar – a
maneira de prover a segurança pública, porém, nem todos o fazem de modo a
empreender e fortalecer a própria governança democrática do setor (WULF, 2004). As
resistências à reforma do sistema de segurança pública são, em certas circunstâncias,
maiores em Estados politicamente estáveis, que já estabeleceram seu modus
operandi, ou naqueles onde as corporações encarregadas de garantir a ordem
pública11 permanecem intocadas mesmo diante de diversas mudanças políticas
ocorridas ao longo da história.
Quanto mais técnica a política pública e mais radical a mudança
pretendida, maior a tendência ao conservadorismo e maior a dependência de experts,
como se consideram as organizações policiais. Por outro lado, a própria militarização
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da sociedade, que adquire armas, contrata segurança privada e se envolve em crimes
violentos – às vezes na contramão da desmilitarização do Estado – prejudica a busca
por uma governança democrática e por uma ambiente mais seguro (NATHAN, 2004).
Entre outras características, Ball (2002) indica que países onde o próprio
Estado pode ser uma fonte de violência, onde o desrespeito às normas legais,
incluindo a habilidade dos corpos de segurança para agir impunemente e se
engajarem em violações de direitos humanos, e onde a capacidade civil de administrar
e monitorar esses mesmos órgãos é inadequada, tanto no setor público, quanto na
sociedade civil, são os que mais precisam de reforma em seu sistema de segurança.
Ainda que muitas das medidas adotadas para a reforma da segurança
pública possam contribuir pontualmente para melhorar os resultados alcançados na
redução do crime e da violência, elas não necessariamente contribuem para construir
um sistema de segurança harmonicamente eficaz ou fomentar um ambiente político e
institucional que conduza a uma administração mais efetiva das políticas de segurança
pública. Isto porque, desenvolver novos conceitos, programas e práticas que sejam
mais condizentes com o ambiente democrático requer instrumentos que permitam que
a política pública de segurança opere efetivamente em um longo prazo, combinando
aspectos políticos e administrativos:
Adoption of a holistic, people-centered approach to security has a
number of important implications for how states go about the task of
providing security for their populations. First, the concepts and
institutional structures that guide security provision need to be “homegrown”, and reflect local needs, priorities and circumstances. Second,
security should be seen as a public policy issue, inviting greater input
by both the civilian policy sectors and civil society into policy
formulation [and implementation] processes. Third, states should
move beyond a reliance on the use of force and develop more
integrated policy responses to security problems that cut across all
sectors of public action. Fourth, reforms should be seek to address
issues relating both to the operational capacity of security bodies
(effectiveness) and how they are governed (accountability) (OECD,
2005, p. 58).

Segundo o Conselho de Segurança da ONU, a reforma do sistema de
segurança
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is critical to the consolidation of peace and stability, promoting poverty
reduction, rule of law and good governance, extending legitimate
State authority, and preventing countries from relapsing into conflict.
[...] Security sector reform must be context-driven and the needs will
vary from situation to situation. The Security Council encourages
States to formulate theirs security sector reform programmes in a
holistic way that encompasses strategic planning, institutional
structures, resource management, operational capacity, civil oversight
and good governance. The Security Council emphasizes the need for
a balanced realization of all aspects of security sector reform,
including institutional capacity, affordability and sustainability of its
programmes (Conselho de Segurança, 2007 apud GFN-SSR, 2007,
p. 2).

As lideranças políticas e as forças policiais têm frequentemente visto
poucos benefícios em promover mudanças e, por isso, pouco tem se comprometido
com o processo de melhorar a governança democrática do sistema de segurança. As
capacidades humanas e institucionais de atores estatais e não estatais fundamentais
para a administração e supervisão civil sobre a segurança pública têm sido
notadamente fracas e insuficientes. Além disso, a existência de um marco
constitucional, ao invés de ter sido usada de forma a melhorar a qualidade dos
serviços de segurança e a garantia da ordem entre a população, tem servido como
justificativa para manter as atuais estruturas em descompasso com as demandas da
população (BALL, 2002). De acordo com Rolim
Em poucas áreas, como nas políticas de segurança pública, os
espaços para a inovação são tão estreitos e o apego à tradição tão
consolidado. Lidamos, então, especificamente nesta área, com uma
resistência incomum à inovação, que constitui, em si mesma, parte do
problema a ser enfrentado (ROLIM, 2007, p. 33).

Assim, alcançar os objetivos da governança democrática no sistema de
segurança é mais do que a institucionalização de leis e práticas. É um processo social
que, como tal, requer um longo caminho complexo e muitas vezes nunca antes
traçado. Segundo Hänggi
If democratic security sector governance […] defines the objective that
is desirable (but hardly ever met), the security sector reform would be
the means of meeting, or coming closer to meeting this objective. [...]
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What is more, it differs from country to country in the sense that
evolving needs and any special conditions of each country will heavily
influence the pattern of progress. Just like democracy itself, it is an
ongoing process in which no society will ever achieve the perfection
(HÄNGGI, 2003, p. 17).

Considerações finais
O caminho percorrido neste trabalho teve o propósito de tentar conciliar o
debate sociológico do monopólio da violência e da legitimidade do Estado com a
abordagem

político-administrativa

sobre

as

estruturas

organizacionais

e

as

competências governamentais que permeiam hoje a análise da segurança pública. As
aproximações inicialmente feitas nesse sentido apontam para a dissonância, no que
tange à segurança pública, entre as transformações sociopolíticas e as permanências
das posturas governamentais, com destaque para o papel desempenhado pelo Estado
e da relação que este estabelece com os demais atores sociais na definição de
prioridades, metas e processos das políticas públicas.
Para outras áreas de políticas públicas temos verificado no Brasil avanços
significativos no sentido de consolidação de espaços de diálogo entre diversos atores
dos mais variados setores e níveis de poder que, ainda que mantenham suas disputas
e desníveis de recursos, têm conseguido ampliar o acesso a direitos fundamentais da
população, objetivo precípuo de qualquer ação coletiva, em especial a estatal.
Entretanto, a política de segurança pública ainda carece destes espaços
democráticos e, pior ainda, não tem reconhecido interlocutores legítimos para sua
construção, ainda que muitos protagonistas tenham se mostrado qualificados para
assumir e participar da tarefa de fazer parte da comunidade e da rede da política
pública de segurança. Na perspectiva da governança democrática em países
federativos, como o Brasil, acrescenta-se, ainda, o problema da suposta dicotomia que
se estabelece entre o fortalecimento do Estado-nação em relação ao monopólio
legítimo da força e a descentralização das políticas públicas, tendência das
administrações contemporâneas.
Como indica Rhodes (1996), a política de governança propõe-se superar o
vazio existente entre o processo de estabelecer normas sociais e o de conduzir e
implementar as decisões baseadas nessas normas. Isto poderá ocorrer por meio da
adoção de novas estratégias e alianças que possibilitem a manutenção e
recomposição

dos

laços

sociais

muitas

vezes

colocados

em

xeque

pelo
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desregramento e pela desorganização social que, entre outras circunstâncias, estão
envolvidas nos fenômenos do crime e da violência.
Na nova perspectiva democrática, a política e as políticas públicas não
mais conseguem ser reduzidas a mecanismos procedimentais ou mandatórios, visto
que as exigências por participação e por responsabilização tomaram a pauta das
demandas sociais. Associadas a este novo papel do Estado, as mudanças na área de
segurança pública resultam também das alterações identificadas no próprio objeto
desta política pública, qual seja, o crime e a violência. De um lado as taxas de
criminalidade, assim como as de encarceramento, cresceram em todo o mundo, a
despeito do maior número de países gozando das benesses do regime democrático,
que supostamente trariam igualdade e pacificação a suas sociedades. Por outro, os
tipos de “violências” se multiplicaram e se diversificaram, causando desagregação
entre a população, com contribuição intensiva dos meios de comunicação e do
mercado de segurança privada (BAYLEY e SHEARING, 2001; WIEVIORKA, 1997,
GARLAND, 2000).
Além das explicações sociais, culturais, ideológicas e econômicas também
válidas para outras áreas das políticas públicas, o próprio desempenho deficitário do
Estado na área criminal tem sido considerado uma das principais explicações para a
reconfiguração da área de segurança pública no mundo contemporâneo 12, resultantes,
como exposto, de duas importantes rupturas: uma que se refere ao questionamento da
autoridade formal consubstanciada no ideal de soberania; e outra que atinge a
autoridade material para aplicação da lei e a manutenção da ordem, resultando “at the
very least, a marked attenuation of a connection we have come to think of as central to
the institutional architeture of liberal democratic orders” (WALKER, 1999a apud
LOADER e WALKER, 2001, p. 10).
A trajetória recente do Brasil mostra-nos que avançamos no sentido de
ampliar os termos do debate, a gama de debatedores e a natureza das propostas
surgidas, mas ainda carecemos de experiências concretas que nos permitam avaliar
em que medida este avanços são mais do que simplesmente ações pontuais que não
se sedimentaram como horizonte concreto das políticas públicas de segurança e,
mais, da governança democrática das mesmas.
A fim de promover os interesses do sistema como um todo, por meio da
inclusividade, do pluralismo e da igualdade de status durante o processo decisório,
como apontam Stein e Turkewitsch (2008), os espaços e projetos construídos ao longo

12

Grande parte da literatura que trata destas mudanças enfatiza aquelas relacionadas à quebra das
fronteiras entre o público e o privado, que possibilitou que atores particulares, com e sem fins lucrativos,
tenham assumido ou compartilhado a “função-polícia”.
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dos últimos vinte anos na segurança pública no Brasil apontam para a necessidade de
instituírem-se trocas institucionais negociadas e contextuais compatíveis com a
dinâmica social e política do país, especialmente no que se refere às transformações
do cenário da violência e da criminalidade.
Se, idealmente, o poder do Estado, consubstanciado no monopólio
legítimo da força, está justamente destinado a garantir a coesão social e o exercício de
soberania, mas, na prática, a sociedade vê-se cada vez mais fragmentada e as
instituições do sistema de segurança cada vez mais desacreditadas, muitas são as
consequências para as políticas de segurança pública.
O engajamento na governança da segurança pública é, sobretudo, uma
tarefa política e envolve estabelecer equilíbrio entre os atores e órgãos da segurança
pública, institucionalizando um cenário de relações democraticamente construídas e
objetivos legitimamente estabelecidos, mantidos em uma política de Estado – e não de
governo- que é a única capaz de consolidar empreitadas desta natureza.
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Políticas Públicas de Reintegração Social do Sistema Penitenciário na Região
Metropolitana do Estado de Goiás: A percepção do Egresso
Autora: Ruth do Prado Cabral.
Co- autor: Carlos Ugo Santander Joo.
Co-autor: André Vasconcelos da Silva.
Universidade Federal de Goiás;
Em tempos atuais, os crimes e as violências cresceram e se tornaram mais graves,
porém as legislações penais brasileiras não vêm respondendo as mudanças pelas quais a
sociedade brasileira vem sofrendo, em especial, mudanças que tem o alcance do
comportamento coletivo e o controle social, no centro da questão aqui proposta, discute-se
o sentido e o alcance da punição (Adorno , 2003; Alvarez,2003)
Visando contribuir com o debate sobre o sistema penitenciário brasileiro, sua
função e aspectos gerais, o objetivo deste trabalho reside na análise dos múltiplos fatores
que contribuem para acentuar aspectos de exclusão, distanciando da sua proposta de
reinserção. A partir dessa discussão, o objetivo da presente investigação é realizar um
levantamento das políticas públicas e privadas realizadas em prol do egresso desde a
fundação do Patronato da Região Metropolitana em Goiás e compreender a percepção que
os egressos têm acerca das políticas propiciadas por instituições do estado, ou instituições
privadas, que possibilitem uma melhor adaptação extramuros. Pretende-se pesquisar
egressos da região metropolitana do Estado de Goiás.
Busca-se realizar um estudo em que considerar-se-á ideias e abordagem que
possam auxiliar e enriquecer a compreensão da complexidade que envolve o sistema
penitenciário, reintegração e o egresso, em suas especificidades. Quanto a particularidade
da temática pesquisada, é indiscutível que apenas estudos vinculados a ciência penal,
possibilite sua compreensão ampliada e metacontingente, tendo em vista que o egresso é
o resultado final de uma constituição horizontalizada de um sistema prisional falido, que
reflete, frente a sua dificuldade de reinserção (oriundas até mesmo do próprio sistema que
propõe a “reabilitação”) fragilidades específicas que resultam em reincidência, exclusão,
aumento da violência e da criminalidade. Para tanto, a forma de abordagem adotada pela
presente pesquisa situa-se dentro do contexto da interdisciplinaridade, tendo em vista que
a

escolha

do

fenômeno

social

do

sistema

penitenciário

propõe

uma

análise

macrocontingencial.
O presente tema engloba debates e construções em diferentes áreas, já que
socialmente tal temática que envolve o sistema prisional abarca a ciência interdisciplinar,
possibilitando recortes oriundos da sociologia da violência, criminologia, educação e
direitos humanos. A busca da compreensão das condições pelas quais o indivíduo privado
de liberdade vivencia, o entendimento das dificuldades, incentivos, e amparos recebidos
vincula-se com o tema da violência, pois ao se constituir estratégias eficazes que
possibilitem o distanciamento da cultura meramente punitiva do sistema prisional,
ampliando possibilidades de reinserção social, estende-se o problema da minimização da
reincidência criminal.
2709

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

A compreensão do egresso se dá em três momentos distintos: antes da sua
entrada na prisão, o período de passagem pela prisão, e a construção da sua vida após a
vivência da prisão. Carvalho Filho (2006) aponta para a vulnerabilidade da situação do
egresso do sistema penitenciário; tanto do ponto de vista psicológico, pelo desamparo, a
carência de sua situação material e o medo de cometer alguma infração, como por não
serem respeitados frente ao peso dos estigmas, fazendo que se comportem quase como
pedintes, esforçando para serem aceitos socialmente, e muitas vezes voltam a delinquir,
cometendo novos delitos, caindo no desconhecido índice de reincidência.
O sistema prisional brasileiro causa profunda e justificada preocupação devido à
crescente criminalidade não poderá resolver-se com a modificação de leis, o acréscimo de
penas e a construção de penitenciárias. A segurança depende muito mais de construir
escolas, oferecer trabalho, educação e saúde a todos os cidadãos. A preocupação com o
aumento da segurança apenas pela prisão, sem o seu objetivo maior – a ressocialização,
na busca de soluções para seus efeitos, e não para suas causas (Mameluque, 2006).
Deve-se entender que os fatos que acontecem dentro de uma instituição prisional
não se relacionam exclusivamente com as condições de funcionamento de tal prisão.
Relaciona-se, também, com as condições que produziram os protagonistas dos atos que
resultaram em encarceramento (condições sociais, econômicas, culturais, familiares,
escolares),

com

as

interfaces

conhecimento/ignorância,

compreensão/

alienação,

sociabilidade/violência e esperança/ desesperança, que cada interno atingiu e traz para
dentro da prisão, e relaciona-se, ainda, com as políticas públicas ligadas à segurança, à
educação, à assistência às famílias, à geração de empregos, à questão agrária e aos
fluxos migratórios.
O universo de pesquisa é composto por pessoas, homens e mulheres, que são
vistos como perigosos e “suspeitos” pelo imaginário social. Por serem/ estarem na
condição de ex-preso carregam uma contínua rejeição social.
O objetivo geral dessa pesquisa é o de compreender a percepção que os egressos da
Região Metropolitana do Estado de Goiás acerca das políticas propiciadas por instituições
do estado, ou instituições privadas, que possibilitem uma melhor adaptação extra-muros,
perpassando pela construção verbal das dificuldades experimentadas por esses atores
após a saída da prisão. Os objetivos específicos permeiam a compreensão de como essas
vivencias no período intramuros interfere no período de adaptação; busca-se compreender
os caminhos que antecederam a entrada no mundo do crime, oriundos do discurso social
para o individual, e ainda realizar o levantamento das principais dificuldades
experimentadas pelo
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egresso, entendendo como esses percebem a eficiência das políticas públicas e/ou
privadas na busca pela inserção social pós-vivencia prisional.
A investigação aqui proposta se justifica em face da necessidade de desnudar a
verdadeira essência autoritária do sistema penitenciário, desde a sua constituição histórica
até os dias atuais. A partir das características punitivas e excludentes, compreender o
egresso, que é aquele sujeito que tem em sua trajetória vivências marcadas por todas as
etapas do sistema penal, incluindo as dificuldades extra-muros, e as gritantes
consequências da vivencia prisional. Compreende-se o egresso como uma figura social
essencial na elaboração e alcance das políticas penitenciárias.
Nessa linha, a partir da perspectiva teórica proposta por (Focault (1996a, 2002c),
Goffmam (1988; 2001) a presente proposta pretende não somente levantar as políticas
penitenciárias existentes desde a fundação do patronato, como também busca examinar a
trajetória da vivência no sistema penitenciário, o acesso a essas políticas e, a partir da
percepção do egresso, o alcance que tais políticas têm; levando-se em consideração os
efeitos gerados pelo controle disciplinar da massa carcerária.
Transcender aspectos para além de uma leitura especializada é uma condição
indispensável para compreender por meio da articulação com diversos campos de
conhecimento (sociologia, direito, psicologia social, etc.) devido à complexidade do
fenômeno social em questão.
Para uma ampla compreensão do Sistema Penitenciário, utilizou-se na construção
da pesquisa a descrição de Goffman (2001) acerca das instituições totais que são
simbolicamente representadas pela barreira social com o mundo externo e por proibições à
saída, em que o sujeito é exposto a uma nova cultura e absorve um novo mundo que lhe é
imposto. O processo e a culpabilização e estigmas sedimentam-se como fatores
impeditivos à reintegração social daquele indivíduo que cumpriu sua pena e que segue o
caminho extra-muros.
Quanto aos aspectos metodológicos gerais, tratou-se de uma pesquisa empírica
qualitativa e interdisciplinar. O estudo transcorreu no contexto como marco da legitimação
do trabalho com o egresso: a partir da fundação do Patronato do Estado de Goiás. Em um
primeiro momento, houve a pesquisa documental (análise de projetos, prontuários,
documentos, legislações).

Em seguida, será aplicado um roteiro de entrevista semi-

estruturado aplicados individualmente e os depoimentos dos participantes serão gravados,
com a devida autorização dos mesmos.
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Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada tem como característica
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao
tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir
das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigadorentrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...]
favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a
compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do
pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).
O roteiro de entrevista foi dividido em quatro blocos distintos. O primeiro voltado à
coleta de dados sociodemográficos (idade, sexo, escolaridade, estado civil, etc.); o
segundo priorizou dados de como os egressos percebem as políticas públicas de
reinserção; o terceiro foi constituído por dados acerca das dificuldades encontradas ao
longo da trajetória (vivência do período enquanto privados de liberdade, e após a saída da
prisão), permeando a essas questões dados referentes a estigma, prisionalização e
exclusão.
Os critérios de seleção para responder as pesquisas serão: ter participado de
projetos denominados como sendo de reintegração social (como egresso ou privado de
liberdade), apresentar adesão voluntária às entrevistas e disponibilidade em participar da
pesquisa.
Quanto à análise dos dados, primeiramente, será realizada a transcrição das
entrevistas, releitura do material e organização dos relatos. Os egressos participantes
dessa pesquisa assinarão termo de consentimento livre e esclarecido, na qual se
explicitará o objetivo da entrevista.
Para o seu desenvolvimento da pesquisa é preciso, todavia, iniciar alguns assuntos
que envolvem o tema eleito. Na primeira parte do artigo há a construção de uma breve
concepção histórica da prisão, envoltos por contextos sociais e estruturais desde a sua
constituição. Entendendo que a análise de algumas séries históricas propicia uma noção
da

gravidade

do

problema

enfrentado,

e

sequencialmente,

numa

busca

de

contextualização ao objeto de pesquisa, será trabalhado, paralelamente, a concepção do
sistema penitenciário brasileiro, sua fundamentação histórica, seus moldes e falácias
correlacionando com aspectos da criminalização da pobreza, frente ao recorte da leitura da
população penitenciária brasileira.
Neste mesmo momento há a inserção do ator social a ser explorado teoricamente
na presente pesquisa, tendo por base as definições contidas na Lei de Execução Penal
(1984), que inclui o egresso em uma perspectiva legal. A partir de uma leitura crítica,
pretende-se demonstrar o fracasso do ideal reabilitador como estrutura diretamente
vinculada às prisões
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brasileiras, edificadas em um modelo meramente punitivo. É preciso admitir que a pena de
prisão tem como função castigar e que não atinge o falacioso propósito da ressocialização;
o alarde é que a justiça criminal tenha sido idealizada para punir o pobre e aquele que não
se adéquam aos preceitos compostos pelo ideal neoliberal.
Mostra-se necessário ao estudo, questionar métodos, resultados e discussões de
pesquisas realizadas sobre o sistema penitenciário, seus efeitos, políticas e propostas, e
investigar como a ciência posiciona-se diante da questão do egresso do sistema
penitenciário. Até o momento, haver poucas pesquisas que exploram os egressos como
categoria social, as políticas direcionadas a esses atores e os seus efeitos no âmbito
social.
A temática do sistema Penitenciário está em voga, devido às questões
denominadas intervenientes no processo de criminalização, violência, crescente
criminalidade e desajustes sociais. ADORNO (1989, 1991a, 1991c) vem discutindo há
tempos a questão da criminalidade e reincidência na cidade de São Paulo; propõe ainda
um olhar ampliado sobre o Sistema Penitenciário no Brasil, enfatizando não só a questão
da violência, mas também o processo envolto no âmbito social (Adorno, 1991 b; 2002b).
Em outra perspectiva, pesquisadores têm trazido em suas análises a questão do
trabalho na penitenciária (SALLA, 1995; BARBALHO e BARROS, 2010), expondo e
discutindo outros aspectos sociais envolto na dinâmica das prisões, tais como, as rebeliões
e aspectos da exclusão (SALLA, 2006; 2006 b).
Algumas questões têm sido estruturadas e pesquisadas tendo como objeto de
pesquisa o egresso do sistema penitenciário. VASCONCELLOS (2003) questiona que a
Lei de Execução Penal e o foco no egresso. Nos impasses da Reintegração Social,
SERON (2009) busca compreender as dificuldades envoltas no processo de (Re)
integração social dos egressos no Estado de Maringá. Em suas considerações, discute a
marginalização e estigma de ex-presidiário como fatores impeditivos no processo de
reinserção no trabalho, discutindo também a importância da família nesse processo de
inserção. Duarte (2010) propõe a análise do “Programa Começar de Novo”, gerenciado
pelo Conselho Nacional de Justiça, buscando compreender a sua eficácia no processo de
reintegração.
Outra importante contribuição na área de pesquisas sobre Egressos é a de Madeira
(2004, 2005) que em seus estudos, visa compreender o papel da sociedade civil no apoio
ao egresso; e estudos sobre a análise de políticas penais e programas de apoio ao
egresso.
No segundo momento insere-se de vez o recorte da pesquisa com observações
oriundas específicas do Estado de Goiás, especificamente abordando dados que retratem
a realidade da região metropolitana, contendo dados referentes à descrição das análises
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documentais e a estruturação de algumas das políticas penitenciárias até agora
levantadas. Pretende-se, em último momento, ainda em fase de elaboração, expor os
dados coletados nas entrevistas e contato com os egressos do sistema penitenciário,
estruturando os aspectos teóricos e metodológicos.
Na construção aqui proposta, descreve-se o Sistema Prisional, não como instituição
isolada, mas sim integrada ao mundo social. George Rusche e Otto Kiechheimer, em sua
obra “Punição e Estrutura Social” inicialmente publicado em 1939, foram os primeiros
autores que estreitaram a vinculação entre sistemas de punição e processos econômicos,
políticos e sociais, e correlacionam a pena de prisão com o modo de produção capitalista.
Para fins de compreensão ressalta-se que a noção de disciplina não a partir do surgimento
das penitenciárias, ao contrário, a prisão é fruto dos dispositivos disciplinares
disseminados em todas as esferas sociais (Freire, 2005).
Historicamente, a prisão e a pena têm estabelecido funções sociais que
acompanham o processo de transformação humana, assumindo o papel repressivo em
diferentes etapas e nas mais variadas culturas e civilizações. As prisões se tornaram
instrumento de controle social e seguem as transformações ocorridas na sociedade, de
forma que as instituições prisionais vêm sofrendo ressignificações no que tange a sua
funcionalidade social (Freire, 2005). Em sua obra “Manicômios, prisões e conventos”,
Erving Goffmam abordou o conceito de Instituições Totais, denominando as prisões como:
“um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a comunidade contra os
perigos intencionais, e o bem estar das pessoas assim isolada não constitui o problema
imediato: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de
concentração” (2001, p.17).
De forma silenciosa, os pobres, alcoólatras, prostitutas e criminosos são então
encarcerados articulando “disciplina do corpo e regulação dos grupos humanos” (George,
2006, p.23) para se enquadrarem aos padrões de sociabilidade proposto pela dinâmica
capitalista. Focault (1997 b) aponta para o fenômeno de “grande internação” como um
esforço de manutenção da ordem pelo imperativo do trabalho e da perseguição da
pobreza. Focault (1996a) ao tratar do conceito de Punição Generalizada abrange a
discussão dessa mudança gradativa da forma de punir:
Essa necessidade de castigo sem suplício é formulada primeiro como um grito do coração ou
da natureza indignada no pior dos assassinos, uma coisa deve ser respeitada quando
punimos: sua <<humanidade>>. Chegará o dia no século XIX em que esse <<homem>>
descoberto no criminoso, se tornará o alvo da instituição penal, o objeto que ele pretende
corrigir e transformar, o domínio de uma série de ciências e de práticas estranhas,
penitenciárias e criminológicas.
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Parece fazer sentido pensar que o modelo de controle disciplinar edificado no
decorrer do período moderno, vinculados aos parâmetros da racionalidade¹, agregou uma
noção específica da punição que resultou na elevação das instituições prisionais a
condição da pena, por excelência.
As transformações sofridas pelo poder estatal refletem diretamente em sua
atuação; já nas últimas décadas do século XX o poder estatal assumiu o papel de controle
e vigilância, utilizando-se das mais sofisticadas técnicas de violência para neutralizar os
novos sujeitos sociais, frutos do desemprego estrutura e dos emblemáticos problemas que
rondam as grandes metrópoles (Freire, 2005).
Por volta dos de 1945 até meados de 1970, a economia mundial for marcada por
um período de prosperidade. Marcado por reconfigurações da produtividade do trabalho,
condicionando uma nova repartição de renda entre capitalistas e trabalhadores
favorecidos pela revolução tecnológica, esse período garantiu uma ligeira expansão do
comércio

mundial

e

a

criação

dos

monopólios

(Martins,

2011).

De acordo com Wacquant (2001) a nova modalidade do punir vem se instalando não
com o objetivo reabilitador, mas como forma de gerenciamento de custos e na tentativa de
controlar as populações criminosas. O autor entende que o encarceramento tem como
função “governar a ralé” ².
Atingidos por um tríplice estigma ao mesmo tempo moral (eles se baniram da cidadania a
violar a lei), de classe (eles são pobres em uma sociedade que venera a riqueza e concebe o
sucesso social como resultado unicamente do esforço individual) e da casta (eles são
majoritariamente negros, portanto oriundos de uma comunidade despida de “honra étnica”),
os detentos são o grupo paria entre os parias, uma categoria sacrificial que se pode
vilipendiar e humilhar impunemente com imensos lucros simbólicos. A política de
criminalização da miséria do Estado americano encontra assim seu prolongamento cultural
em um discurso público de maldição dos prisioneiros que faz deles a encarnação do mal

1

Próprio dessa racionalidade é o emprego de uma linguagem analítica do risco, da probabilidade, de
ocasiões, é o cálculo que invade esse cenário sem dar explicação. O cálculo traz a crescente
estipulação de metas, controle de custos, redução de danos; emprego de tecnologias como:
auditorias, controle fiscal, formas de prevenção e minimização dos riscos, recorrência a contratos de
seguro, etc. Assim, os velhos e desgastados discursos das ciências sociais ligados às correções são
substituídos por análises de sistemas.
2
Ainda nesse mesmo raciocino, Wacquant proõe a reflexão de que: “Prender os pobres apresenta a
imensa vantagem de ser mais “visível” para o eleitorado: os resultados da operação são tangíveis e
facilmente mensuráveis (tantos prisioneiros a mais); e seu s custos são pouco conhecidos e nunca
submetidos a debate público, quando não são simplesmente apresentados como ganhos pelo fato de
“reduzirem” o custo do crime. O tratamento penal da pobreza é, além disso, dotado de uma carga
moral positiva, enquanto a questão do welfare está, desde o início, manchada pela imoralidade”.
(WACQUANT, 2000, p. 87).
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absoluto: a antítese do sonho “americano” (WACQUANT, 2003, p. 97).

Historicamente, no Brasil, a prisão funcionava somente como cárcere destinado à
custódia de acusados aguardando a condenação ou a execução da pena, geralmente a
pena de morte, tendo sido esta concepção mudada apenas em 1830 após a instituição do
Código do Império. Entretanto, somente em 1850, 17 anos depois, é que surgiram as
primeiras prisões onde seriam os regulamentos direcionados para o Sistema Auburniano,
com isolamento celular e trabalho diurno.
A tentativa de estabelecer leis que pudessem punir aqueles que infringiam as
normas sociais esteve presente desde o período Brasil Colônia, baseada no modelo de
Portugal. No período do Brasil Império, com a independência e a carta constitucional de
1824, foram estabelecidos três tipos de crimes: os públicos, aqueles contra a ordem
política instituída, o Império e o imperador - dependendo da abrangência seriam chamados
de revoltas, rebeliões ou insurreições; os crimes particulares, praticados contra a
propriedade ou contra o indivíduo e, ainda, os policiais, contra a civilidade e os bons
costumes. Nestes últimos incluíam-se os vadios, os capoeiras, as sociedades secretas e a
prostituição.
Com a Proclamação da República em 1889, intensificou-se a necessidade de se
promover reforma na legislação criminal, mesmo porque já havia se passado 60 anos da
promulgação do Código do Império, e as suas leis ficaram envelhecidas por não mais
acompanhar a realidade. O decreto de 11 de outubro de 1890 foi aprovado, transformandose em lei passando o Brasil a ter um novo código penal.
Nesse contexto, implantaram-se os primeiros estabelecimentos penais no Brasil,
cujas práticas nem de longe alcançam os resultados inicialmente propostos, sendo
que o único papel que cumprem com certa eficácia, até os dias atuais, é o seu papel
punitivo.
A passagem dos anos 70 para os 80, no Brasil, foi marcada por acontecimentos
que representaram a transição do Estado autoritário para o democrático, com a
reorganização e recuperação da autonomia do movimento sindical, a constituição de
movimentos sociais e populares, bem como o surgimento e fortalecimento de
reivindicações por direitos de várias ordens e segmentos sociais (Oliveira, 2000).
A partir de 1985, a um importante marco descrito como a inauguração de um
regime político democrático, especialmente após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, que embora tenha inaugurado um novo período no país, emergiu em um período
de crise econômica. Em 1981, ocorreu em São Paulo um debate, proposto por um Instituto
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Pastoral de Direitos Humanos da
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Arquidiocese (SP) que tratou sobre a Questão Carcerária, com o intuito de propor reformas
ao cárcere, a partir do olhar sobre os direitos dos indivíduos encarcerados (Queiroz, 1983;
Pinheiro e Bram, 1986). De forma inaugural, o debate sobre prisões a atuação coercitiva
no estado, atentando para a questão carcerária relacionada a questões políticas e
polêmicas, com alcance social.
As prisões brasileiras mantêm características do tempo da colônia, com precárias
condições de higiene, superlotação; e segue punindo e segregando mais do que
recuperando. Dotti (1991) identifica que a crise experimentada no sistema carcerário é
fruto de um problema penal e penitenciário, oriundo da carência de investimentos em
estruturas humanas e materiais, que traz como consequência a denominada de massa;
sendo o preso na maioria das vezes um “ser errante oriundo dos descaminhos da vida
pregressa e um usuário da massa falida do sistema”.
Em 1975-76, com a formalização de debates sobre a reformulação do modelo de
intervenção junto à questão criminal, a CPI do Congresso Nacional sobre Sistema
Penitenciário conduziu reformas no âmbito Penal. Foi neste período que foi promulgada a
primeira Lei de Execuções Penais. A ideia inicial era de integrar o sujeito encarcerado
numa ordem social que reconhecesse seus direitos. Tal proposta alinharia o Brasil, nos
preceitos de uma política criminal reintegradora, que estava em vivência em diversos
países da Europa desde a década de 60 (Teixeira, 2008). Cabe aqui ressaltar, que no
Brasil, por volta dos anos 70, as prisões tornaram-se objeto temático das ciências sociais,
com estudos destinado a demonstrar o fenômeno como desumano, com estudos voltados
para a teoria crítica do encarceramento (Freire, 2005).
Salla (2003) trata a temática das políticas direcionadas para a área de segurança
pública no Brasil, vinculadas a consolidação com o processo de democratização do país e
os seus impasses. O autor discute que algumas esferas institucionais não acompanharam
esse processo de democratização, de forma que, em especial, o aparato policial e
prisional, desde a década de 1980, tem oposto resistência à assimilação dos novos
padrões da vida democrática que se estabeleceram no país em virtude das práticas
arbitrárias cultivadas durante o regime militar, que ainda sustenta algumas atuações
dessas instituições.
Caracterizando a década de 90, Freire (2005, p. 76) aponta que
O Brasil vive um processo de adesão ao modelo punitivo que instrumentaliza por meio de
medidas que aumentam o nível das penas, recrudescem o controle e a disciplina no interior
da execução penal, agregam restrições ao livramento condicional, â progressão de regime,
ao indulto e à comutação- as novas formas de contenção e a eliminação dos setores mais
vulneráveis da sociedade.
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Atualmente, entende-se o sistema prisional como a última instância do macro
sistema de segurança pública e de justiça, que se inicia com as ações preventivas e
ostensivas, passa pelo enfrentamento do delito e sua apuração, atuação do Ministério
Público, responsável pela ação penal, e do Poder Judiciário, responsável por julgar e
cominar a pena. Por fim, acontece a execução da pena que pode ou não envolver a prisão.
Contudo, muitos ficam presos por tempo indefinido sem terem sido ao menos julgados,
outros são maltratados nos cárceres e um grande número de indivíduos não recebe as
assistências previstas em lei, dentre muitos outros problemas que incluem de forma
preocupante, a morte de detentos dentro das prisões.
Importante ainda mencionar, pesquisas realizadas sobre o sistema prisional
brasileiros com diferentes atores e recortes. Em Porto Alegre, Hanssen (1999) discutiu
sobre a temática do trabalho no contexto prisional, assim como Lemos et all (1998) que
baseado em pesquisa de natureza exploratório-descritiva, buscou identificar fatores do
atual modelo de trabalho prisional do Rio Grande do Sul que dificultam a promoção da
ressocialização de apenados. Envolvendo outros atores do sistema penitenciário, Chies
(2005b) incluiu em suas análises o agente penitenciário, e os processos de prisionalização
vividos por estes atores sociais. Barbalho & de Barros (2010) pesquisaram sobre a
importância do trabalho na vida do egresso do Sistema Prisional, tendo como recorte o
trabalho como papel constituinte do ser humano. Duarte (ANO) analisou os efeitos do
cárcere no processo de reinserção, tendo como recorte a sociedade excludente,
analisando especialmente um programa do Governo Federal denominado como “Começar
de Novo”. Lauerman & Guazina (2013) buscou compreender os discursos dos egressos
sobre a condição de ex-encarcerados, bem como a incidência dos processos institucionais
na construção da subjetividade desses sujeitos; dentre os resultados obtidos alguns pontos
se revelaram recorrentes, tais como: o processo de encarceramento, o estima, a falta de
oportunidade e reincidência, a exclusão, e a dificuldade de recuperação dos vínculos
familiares.
O modelo atual das estruturas penitenciárias não fornece recurso adequado aos
internos, tendo alimentação precária, comércio de drogas, celas superlotadas, abusos
sexuais, violências legitimadas (Leal, 1998; Oliveira, 1984). A substituição do Modelo Penal
a partir da troca de ações que visassem garantir os direitos sociais por uma intervenção de
contenção punitiva e criminalizadora voltada basicamente para a classe subalterna é uma
das formas de o Estado voltar sua atenção para as consequências da criminalidade,
implicando
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na construção de uma prática punitiva eficaz que alcance as condutas
desviantes e criminosas (Amorim, 2007).
A População Penitenciária no Brasil: Um retrato das desigualdades e
da segregação.
A prisão deve ser entendida como uma instituição de criminalização da pobreza,
uma vez que somente aquele que não possui conhecimento e recursos materiais para se
defender é que acaba penalizado, muitas vezes com sentenças e julgamentos tardios e
medidas punitivas severas à natureza do delito. A privação da liberdade por meio do
encarceramento não possibilita, por si só, a reeducação. Essa lógica perversa não é mais
aceitável e se reflete na falência da política carcerária e no aumento da violência dentro
dos presídios. Cunha (2010).
Wacquante (2001) remete aos estabelecimentos prisional brasileiros trazendo à
tona a superlotação como um dos fatores que acaba refletindo na condição de cuidar do
preso e no sucateamento do sistema penitenciário. Além de todos os problemas
apontados, existe um agravante: a forma que a sociedade encara e denomina o indivíduo
que já foi preso, sendo essa estigmatização considerada, como um dos efeitos do cárcere
sobre a pessoa do encarcerado. Esses efeitos acometem o preso em diversos níveis de
sua vida pessoal (perda do emprego, impossibilidade de manter sua casa e família, o
estigma estendido aos seus filhos); fatores que reforçam a vivência de exclusão já
constituinte parte da história desses indivíduos. Duarte (2010).
Pesquisas e estudos realizados (Melossi & Pavarine (2006), Christie (1999), Giorgi
(2006), Kant de Lima (1999), e Rusche & Kianchheimer (2005) demonstram que o nível do
aumento do encarceramento de uma sociedade não é diretamente relacionado à sua taxa
de criminalidade, mas dizem respeito às decisões políticas e culturais.
No que tange a esse fator, as altas taxas de encarceramento3 registradas nas
últimas décadas no Brasil, demonstram de forma drástica o ingresso brasileiro no modelo
punitivo mundial, que segundo Lemgruber, 2002 p. 122 “elege a segregação e a
imobilização de amplos setores da população como instrumentalizador de um controle
social cada vez mais autoritário”.
Os dados da população carcerária no Brasil em 1995 alcançavam uma taxa de
93 pessoas presas por 100 mil habitantes, o equivalente a 148.760 encarcerados. Em dez
anos o percentual mais que duplicou, sendo uma taxa de 195,3 pessoas encarceradas por
3

As médias mensais de novos ingressos no sistema penitenciário são muito altos. Em dez estados a
média mensal de novos ingressos é superior a 5% do total da população carcerária abrigada no
sistema penitenciário, o que invibializaria qualquer tentativa de planejamento estratégico
conseqüente da política penitenciária. Dados disponíveis no site: portal.mj.gov.br/.
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100 mil, referente a 361.402 presos no país (Lemgruber, 2002). Segundo dados recentes
do INFOPEN (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias), as informações
publicadas no site do Ministério da justiça, a população carcerária brasileira do ano de
2012 era de aproximadamente 549577 presos. Em Goiás, a referência do referido ano,
aponta para uma população carcerária de 12.113.
Segundo relatório do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no Brasil, o déficit de
vagas nas penitenciárias aumentou de 97 mil, no ano 2000, para 156 mil em 2008. Em
relação a outros países, o Brasil também se destaca desfavoravelmente. Há 229 presos
para cada grupo de 100 mil habitantes. A seguir, vem Portugal, com 117 apenados e
depois, a Grécia, com 99 presos para cada 100 mil habitantes, segundo dados de 2007.
Na comparação com outros países da América do Sul, com dados de 2006, o Brasil (213)
também está à frente da Argentina (154). Com dados de 2008, perde para o Chile (293)
contra 235 (Brasil).
O Infopen Estatística4 é um instrumento indicador da população carcerária nacional
que fornece subsídios informativos aos órgãos de responsáveis pela propositura e
implantação de políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário. Consoante relatório do
Infopen, o mês de dezembro de 2011, havia no Brasil uma população carcerária de 514.582
(quinhentos e quatorze mil e quinhentos e quinhentos e oitenta e dois) presos, no entanto a
capacidade é de apenas 306.497 (trezentos e seis mil e quatrocentos e noventa a sete)
vagas. O déficit de vagas está em torno de 208.085 (duzentos e oito mil e oitenta e cinco)
vagas, ou seja, 40,44%.
Tendo por base os dados do Departamento Penitenciário Nacional, a população
carcerária do Brasil é de 514.582, ou seja, 0, 269% do número de habitantes5 no território
nacional, em dezembro de 2011 totalizado em 190.732.694. O índice de encarceramento
desponta de 269,79 por 100.000 habitantes.
Esses 514.582 detentos, sendo 24.942 de pessoas do sexo feminino e 489.640 do
sexo masculino são divididos em 1.312 estabelecimentos penais, sendo 79 para pessoas
do sexo feminino e 1.233 para pessoas do sexo masculino. A população carcerária está
distribuída de acordo com as seguintes categorias: 491 penitenciárias, sendo 50 femininas
e
4

Disponívelem:http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE92404
6B46C6B9CC447B586PTBRIE.htm> Acesso em: 10 de jun. 2013.
5
Dados informados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509
CPTB RIE.htm> Acesso em: 02 jul. 2013.
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411 masculinas; 70 colônias agrícolas e industriais, sendo 03 femininas e 67 masculinas;
65 casas de albergado, sendo 10 femininas e 55 masculinas; 639 cadeias públicas, sendo
10 femininas e 629 masculinas; 32 hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos, sendo
05 femininos e 27 masculinos; 15 patronatos, sendo 01 feminino e 14 masculinos.
Entende-se que o Sistema Prisional brasileiro é, seguramente, um campo de
torturas psicológicas e físicas. Do ponto de vista psicológico, a tortura é ampla, de massa e
quase irrestrita. Para comprovação das torturas psicológicas e o desrespeito à integridade
moral dos presos, basta a existência de celas superlotadas; a falta de espaço físico; a
inexistência de água, luz, material higiênico, banho de sol; a constatação de lixo, esgotos,
ratos, baratas e porcos misturados com os encarcerados; presos doentes, sem
atendimento médico, amontoados em celas imundas, e outras situações descritas nas
diligências, fotografadas e filmadas (CFP, 2011). Faz mister ressaltar que todas essas
questões acima pontuadas referem-se a violações de direitos e, provavelmente, se todos
estes direitos estivessem garantidos efetivamente, a realidade poderia diferenciar-se no
cenário atual.
Com o estabelecimento da LEP instituiu-se o preso como sujeito de direitos através
do princípio da jurisdicionalização6da pena. Na LEP atribui-se a função ressocializadora da
pena. Embora as penas privativas de liberdade tenham tido como pressuposto inicial
eliminar as penas aflitivas, como supracitado, os castigos corporais e as mutilações
impostas aos criminosos, à execução penal demonstra não cumprir a finalidade prevista na
lei, especialmente, no que se refere à ressocialização (Seron, 2010)
As garantias legais previstas pela lei, assim como o alcance dos direitos humanos
ao preso, estão previstos em diversos estatutos legais, incluindo a Declaração Universal
dos Direitos Humanos e a Resolução da ONU que prevê as regras Mínimas para o
tratamento do Preso. No Brasil a Constituição Federal reservou no art. 5º, incisos que
tratam das garantias fundamentais do cidadão, bem como a proteção das garantias do
homem privado de

6

Com o advento da Lei 7.210/84, a execução penal passou a ser preponderantemente jurisdicional. O
artigo segundo da referida lei já menciona a jurisdição e, conjugando-o com o artigo 66, vemos que
este é o verdadeiro caráter da lei. Baseia-se o raciocínio na parêmia: “Jurisdictio sine executione esse
non potest”. Qualquer desavença entre a administração e o sentenciado deve ser levada aos tribunais,
ex vi o artigo 5º, XXXVI, da Constituição do Brasil. O processo de execução é, pois, jurisdicional.
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liberdade. A legislação específica- LEP- propõe formas de tratamentos legais em combate a
reincidência.
Do ponto de vista normativo, Freire (2005, p.77) expõe que:
A LEP procurou superar a tradicional noção que vigorava no direito penitenciário, considerado
até como um ramo autônomo dissociado do direito e do processo penal. Esta ótica conferia
ao direito penitenciário a restrita função de ordenar a vida carcerária, visando garantir a
disciplina e a segurança.

O que se observa é que por si só, as legislações não garantem o cumprimento de
uma punição não degradante e desumana. Na prática, há a constante violação de direitos e
inobservância dos aspectos legais previstos. Caldeira (2004) reflete que as forças em prol da
questão carcerária foram desmobilizadas permitindo assim que antigos consensos fossem
naturalizados de que os “direitos humanos são privilégios de bandidos”.
O desrespeito aos direitos humanos, encontrado em muitas instituições penais,
evidencia a múltipla penalização imposta aos criminosos. Além da privação da liberdade,
são ainda penalizados com castigos corporais, exposição ao uso de drogas e ao contágio a
várias enfermidades. Juntamente a isso, há o descumprimento dos dispositivos legais que
regulamentam a privação de liberdade, no que diz respeito ao andamento do processo e
também no que toca à questão da superlotação, da possibilidade de trabalho e da educação
formal do detento. Essas privações desconstroem o valor da dignidade humana, assim como
a possibilidade de reinserção social, que é uma das interfaces da atuação social embasada
na prática dos Direitos Humanos (Frinhani, 2004).
O impacto da passagem pela Prisão.
“Suponho benevolamente que naquele alojamento se achava um espécime de cada crime
possível na humanidade. A maioria dos detentos era convicta de crimes da alçada civil. Tais
homens, já agora Privados definitivamente da cidadania, tinham o rosto marcado com ferro
em brasa, estigma indelével da ignomínia” Dostoievski (2006).

Foucault (2001) aborda o fato de que a instituição prisional está desde sua origem, ligada a
um projeto de transformação dos indivíduos, mas não há uma transformação visando tornar
os criminosos em pessoas sociáveis, mas sim em profissionais do crime. Cabe mencionar
aqui o conceito de Instituição Total elaborada por Goffman (2001), no que diz respeito à
separação dos indivíduos da sociedade, impondo-lhes uma vida fechada sob uma
administração rigorosamente formal (equipe dirigente) que se baseia no discurso de
atendimento aos objetivos institucionais, ela apresenta a tendência de “fechamento” o que
vai simbolizar o seu caráter “total”. Esse caráter total da instituição age sob o internado de
maneira que o seu eu passa por transformações dramáticas do ponto de vista pessoal e do
seu papel social.
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A entrada na prisão piora a situação do indivíduo, pois ele carregará, além dos problemas
inerentes a condição de pobreza, o estigma de criminoso, o que dificulta ainda mais sua
inserção no mercado de trabalho e na vida (Tavares e Menandro, 2004). Para Silva (1997,
p. 176) “os efeitos mais duradouros do processo de institucionalização são os danos
causados à constituição da identidade, a afirmação do „estigma‟, a incorporação do
sentimento de inferioridade e a redução significativa da autoestima”.
Os efeitos do aprisionamento7 sobre o sujeito detido, baseado em um modelo
disciplinador, não correspondem à anunciada “recuperação”. Foucault (ANO) afirma que a
prisão qualifica e habilita o delinquente, tipificando-o após a passagem pela instituição. Há
uma patologização do sujeito, apresentado à sociedade como portador de um “vírus
imbatível”, o vírus da delinquência. A cadeia como tal, pode modificar a personalidade do
preso, deixando nele sequelas psíquicas irreversíveis, ou, na melhor das hipóteses,
seqüelas temporárias (Goffman, 1992). A perda da identidade na vivência intra-muros
justifica-se a priori pela exclusão, pelo processo desumano, o “não mais direito sobre si
mesmo”, em um processo de despersonalização (Cervini, 1995). O homem então é
retirado da sua dignidade; esta roubada, negada; e passa então por um processo de
desumanização. (Focault, Vigiar e Punir). Assim, nesse processo a prisão agrava as
tendências anti-sociais atribuindo ao preso uma vivência de violência imposta e cotidiana
(Focault, 1996a; Pinto e Hider, 2006).
Goffman (2001), p.24 expressa os efeitos da vivência no período intra- muros:
“O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado.
Começa a passar por mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas
progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que tem ao seu respeito e a respeito dos
outros que são significativos a eles (...). A barreira que as instituições totais colocam entre o
internado e o mundo externo é a primeira mutilação do eu”.

A lógica do sistema penitenciário prevê, a partir do momento em que adentra a
instituição, a desconstrução da identidade do sujeito, modificando sua personalidade. As
vivências prisionais relegam ao indivíduo a condição de incapaz. Nesse sentido, Goffman
(2001) denomina esse processo como mortificação do Eu, processo que ocorre a partir dos
meios padronizados de submissão, humilhação e profanação que violam sistematicamente
a identidade dos indivíduos, trazendo novas concepções e significados acerca de sai e a

O termo “Prisonizar” (Prizonize), de Donald Clemer, remetea “internalização dos hábitos e costumes do
ambiente penitenciário (apenas deste ambiente), são padrões de comportamento distintos promovidos pelas
normas culturais que governam o extramuros. A prisionalização é o oposto da reabilitação e o principal
impedimento para a reintegração.

7
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respeito dos outros. O sistema destinado à correção e à ordem disciplinar busca substituir
a identidade civil que o individuo assumia. Esses mecanismos de mortificação do eu e de
reorganização pessoal propiciam o desenvolvimento de um ambiente cultural que causa
no internado a sensação de fracasso, um sentimento de que o tempo de internação é
perdido, mas que precisa ser cumprido e esquecido e uma angústia diante da idéia de
retorno à sociedade externa, tal angústia decorre do status proativo, em que o internado
se vê diante de uma nova posição social que é diversa da anterior que, por sua vez, não
será a mesma quando sair do ambiente fechado, e do “desculturamento” - o internado se
vê diante da impossibilidade de adquirir os hábitos atuais que a sociedade passará a
exigir.
Barreto (2006) aborda que as mudanças gradativas que ocorrem, abrangem
aspectos comportamentais que sofrem influência da cultura carcerária. A intensidade da
“prisionalização” é diferenciada e depende de vários fatores, entre eles, da duração da
pena e da aceitação incondicional dos dogmas e dos princípios da sociedade carcerária..
Coelho (1987) descreve detalhadamente o aprendizado e a trajetória do preso na
instituição prisional. O preso precisa, além de aprender as normas e os códigos da
penitenciária, tornarse membro competente de uma sociedade sui generis, na qual a
violência modula as relações.
“É um duro e perigoso aprendizado, ao fim do qual o indivíduo terá perdido sua
“identidade” anterior. É um processo de transformação que cria uma segunda prisão: o
interno torna-se cativo da “sociedade dos cativos”, totalmente dependente dela para
sobreviver. Não é por outra razão que o objetivo de recuperar o preso começa a falhar do
momento em que ele penetra num xadrez de delegacia policial (Coelho, 1987, p. 63).
Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2008), é rotineiro que boa parte dos
egressos do sistema prisional retorne às atividades ilegais. Ao invés de inibir, o
encarceramento reforça a produção do crime, e a atividade criminal, induz a reincidência.
Pires e Gatti (2006) entendem que frente a falta e perspectivas quanto ao futuro e a baixa
escolaridade dos encarcerados, a reincidência criminal forma um circulo vicioso, que vai
da falta de oportunidade à criminalidade e dessa para o cumprimento da pena, que leva a
liberdade e conseqüentemente, repetindo o ciclo.
Ex-preso: sobre o estigma e os efeitos da prisionalização.
“A partir do momento que alguém entrava na prisão se
acionava um mecanismo que o tornava infame, e
quando saía, não podia fazer nada senão voltar a ser
delinquente (...). A prisão profissionalizava” (FOCAULT,
1979, p.133)
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Os primeiros documentos a incluir a questão da saída do cárcere foram as Regras
Mínimas para o Tratamento dos Reclusos8, no ano de 1955. Trata-se de um conjunto de
normas internacionais que visam orientar a legislação e as práticas dos países membros
no que à matéria penitenciária diz respeito. É reconhecido mérito a este instrumento pela
sua qualidade jurídica e ética, sendo que pretende estabelecer princípios e regras de uma
boa organização penitenciária e práticas relativas ao tratamento de reclusos (Pinto, 2010).
Segundo o autor, nessas regras pontuam prescrições fundamentais, garantido os direitos
humanos, versando sobre variadas matérias, no que tange ao tratamento prisional.
Encara-se a pena de prisão como sendo já suficientemente punitiva, pelo que as
condições em que se processa a sua execução não devem causar sofrimento. Toda a
linha condutora de execução de pena de prisão deve confluir na ressocialização do
recluso, pelo que as normas e regimes prisionais devem ser facilitadores da readaptação
e consequente reintegração na comunidade do recluso.
No Brasil, com a promulgação da LEP, legalmente houve a inclusão do egresso,
período em que houve exigências quanto à adequação às legislações internacionais e aos
direitos humanos. Assim como citado outrora, no início da década de 1980 emergiram
preocupações sociais por diferentes movimentos, e tendo por base a própria Constituição
Federal de 1988, ocorre a ampliação de direitos que marcam características
assistencialistas estendidas para presos e egressos.
A discussão dos efeitos gerados pela passagem no cárcere traz profunda
preocupação. Hammercschidt (2012) aponta para questões práticas envolvidas nessa
passagem:
“De hecho, la ruptura de loslazos familiares y otras relaciones humanas, la vida promiscua
y anormal em lacácel, la abstinência sexual (instinto natural de las personas), las drogas,
tiene um efecto devastador sobre la personalidade del preso, reforzandodevaluación, creando
e agravando los transtornos de conducta. Estar detenido no es solo la perdida delderecho a
lalibertad, por lo tanto. Los efeitos secundários e colaterales de larestricción de
lalibertadsonmuchasveces más graves que lapropia pena, especialmente cuando se reflejan o
se transfieren a terceiros. Así, laestigmatización y eletiquetamiento de losex-detenidos se
vinculan a sus familiares, vencinos u compañeros de trabajo, trayendo graves consecuencias
que nunca podrán ser reparadas” (Hammercschmidt, 2012, p.93).

A noção de estigma vinculado à vida deste egresso do sistema prisional abrange diversos
aspectos. Goffman (1980) descrevia o estigma como os sinais visuais que os gregos
deixavam no corpo de alguém em sinal de que havia algo mau em relação ao status moral
da
8 Adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes,

realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU através da sua resolução 663 C I
(XXIV), de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977. Em 25 de maio de 1984, através
da resolução 1984/47, o Conselho Econômico e Social aprovou treze procedimentos para a aplicação efetiva das Regras
Mínimas.
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pessoa que o portava. Não obstante, em tempos atuais, a sociedade estabelece
comportamentos normativos e normalizantes, e é veemente nas marcas aos indivíduos
que fogem desse padrão, ligado especialmente à situação de exclusão, em forma de um
mal invisível e não devidamente como marca corporal visível.
O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente
depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de
atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade do outro
(Gofman, 1980, p.13).

Em sua discussão sobre egressos do sistema penitenciário frente à construção da
finalidade da prisão, Carvalho Filho (1988) propõe questionamentos pertinentes a
discussão aqui desenvolvida: O que ocorreu com esses homens e mulheres que passaram
pela prisão? A partir da vivencia prisional há o abandono do campo da invisibilidade, já que
deixar o espaço prisional atribui ao sujeito uma nova denominação, a de “ex-preso, excriminoso”, fortalecendo os processos de exclusão e marginalização.
Ao sair da prisão, com a obtenção do benefício da liberdade condicional, o egresso
dificilmente consegue se reinserir socialmente, no mundo do trabalho, tem que enfrentar
preconceitos, frente a pouca escolaridade. Amorim (2007) reforça que além da dificuldade
de reinserção no mercado de trabalho, os egressos do sistema penitenciário enfrentam
várias outras dificuldades em seu retorno à sociedade (o que nomeia como sendo
“desinstituicionalização do cárcere”), dentre as quais menciona: o peso do estigma imposto
socialmente, as dificuldades decorrentes da quebra de vínculos (matrimônio, relações
profissionais/escolares), supressão das redes sociais, estigmatização de sua própria
família. É a partir desse rompimento de preso para ex-preso que há a inclusão do rótulo
impregnado nos indivíduos conferindo a eles uma identidade social negativa que fragiliza e
dificulta os vínculos sociais. Ainda sobre isso, aborda:
“A saída do encarceramento gera um novo empobrecimento, que fomenta e/ou
amplia uma massa de desempregados que dificilmente ingressarão e/ou retornarão para o
trabalho, ficando a mercê do trabalho precarizado; estigmatizados pela sua passagem de
ter a ficha suja”; muitas vezes com os vínculos familiares desestruturados e fragilizados...
readaptação à vida social e desvinculação com hábitos e costumes adquiridos nos
estabelecimentos penais” (Amorim (2006), p.106).Como efeitos da passagem pela prisão
há a degradação de sua personalidade e a perda da dignidade, num processo que não
oferece condições de retornar à sociedade (Assis, 2007).
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Legislação e Políticas Públicas ao Egresso
De acordo com a Lei de Execução Penal o egresso é identificado como aquele
indivíduo daquele liberado em definitivo até o prazo de um ano, a contar da saída do
estabelecimento penal, e o liberado sob condições, durante o período de prova, como
expresso no artigo 26 da LEP:

Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do
estabelecimento; II - o liberado condicional, durante o período de prova.

Os egressos da prisão, durante o período estipulado acima, passam a ser
beneficiários das mesmas garantias que os presos, por previsão do parágrafo único do art.
10 da LEP: “a assistência estende-se ao egresso”.
O liberado definitivo e o condicional, de acordo com determinações legais devem
receber a assistência antes e pós-penitenciária pelo prazo de um ano contado da data em
que foi posto em liberdade, respeitando a limitação constante no artigo 25, inciso II da
mesma Lei. A partir da elaboração da LEP, e com a introdução do conceito de egresso, a
terminologia tem prazo legal definido. Há direitos e benefícios temporários estendidos
específicos ao egresso.
Legalmente, o egresso tem um amplo amparo, tendo seus direitos previstos nos
artigos 25, 26 e 27 da LEP. Tais dispositivos prevêem supostos para sua reintegração
social, assistência social para obtenção de emprego (Assis, 2007, LEP).
Com a finalidade de amenizar a problemática na qual o egresso se depara, políticas
públicas têm sido implantadas para auxiliar no processo de reintegração. Entende-se,
inicialmente, que políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos
setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas demandas
são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por uma agenda
que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social.
Acabam as Políticas Públicas sendo representantes objetivas dos Direitos
Humanos Fundamentais de 2ª Dimensão, tendo em vista que, por meio delas, o Estado
provê esses direitos à população. Mas essas políticas devem ser “Políticas Públicas” e não
“Políticas de Poder” e, dentro desse prisma, de ser para o povo, e não para a estratégia de
politicagem, é que a cidadania, a participação da sociedade.

2727

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Em prol da discussão mais específica, o olhar sobre o egresso do sistema
penitenciário, torna-se essencial, abrangendo para aspectos teóricos, legislações
institucionais e nas principais normatizações presentes na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, bem como nas Regras Mínimas para Tratamento do Recluso, que
contem em seu texto, regras gerais quanto a administração das Penitenciárias, e detalhes
no que concerne aos locais destinados aos presos, higiene, alimentação, acomodações,
regras sobre inspeção, entre outras. Cabe ressaltar aqui, a ineficácia das produções
legislativas no que tange a realidade social, frente às diversas denúncias direcionadas ao
sistema penitenciário.
Entende-se que o elevado índice de reincidência da população egressa aponta para
a necessidade de políticas destinadas a fornecer amparo a essa parcela da população,
buscando prevenir que essas pessoas retornem ao crime. Esta é uma “[...] medida que se
insere genericamente na estratégia de prevenção criminal recomendada pela Declaração
de Viena aos países membros da ONU.” (ILANUD, 2004, p. 11).
Por iniciativa dos poderes públicos estaduais e municipais, e da sociedade civil –
através da atuação de universidades, cooperativas, fundações e ONGs – são implantados
programas que visam à reinserção social, com uma atuação baseada no tripé: trabalho,
escolarização-profissionalização e saúde.
Para além dessas iniciativas, a criação de serviço de atendimento ao egresso em todo o
país está previsto no Plano Nacional de Segurança Pública9, que propõe em sua
construção a inserção de uma rede de apoio constituída por profissionais de várias áreas,
como sociologia, psicologia, serviço social, direito; e essa rede de apoio ao egresso,
prevista em lei, é essencial nesse processo de transição por uma sociedade mais justa e
igualitária.

O Sistema Penitenciário do Estado de Goiás.
Poucas publicações científicas abordam o histórico do sistema Penitenciário no
Estado de Goiás. Tem-se conhecimento, a partir de dados não oficiais, que a primeira
cadeia do Estado de Goiás é a Casa de Câmara e Cadeia de Pirenópolis. Construída em
1733, foi demolida em 1919 após ter sido edificada uma idêntica em outro local (próximo
ao Rio das Almas) que funcionou como cadeia pública até 1999, quando foi tombada como
patrimônio histórico e transformada em museu. A descrição do INGEGO10 remonta um

9

A lei de L Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007 que Institui o Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências.
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pouco da história do Sistema Penitenciário em Goiás:
Em Goiás, até a criação da comarca do norte em 1809, existia uma única comarca para todo
o território, e nesta comarca, até a criação de um juiz de fora para Vila Boa em 1803, não
existia um único juiz de carreira... Numa época em que o enforcamento dos criminosos com o
"horror do espetáculo" parecia o único meio dissuasório para o crime... em territórios tão
distantes da Bahia como Goiás, os criminosos ficavam impunes, pois resultava impossível,
na prática, o transporte dos acusados até a Capital. As cadeias, por sua parte, frágeis e
mal guardadas, pareciam de papel, tal a facilidade com que os presos se evadiam sempre
que o intentassem”. A administração do Sistema Penitenciário no Estado de Goiás é de
competência da

Secretaria de Estado de Justiça – Sejus, criado pela Lei no 15.724, de 29 de junho de
2006. Caracteriza-se por ser um modelo de Gestão por Resultados, com atribuição para
coordenar e supervisionar a execução penal do Estado, a proteção aos direitos do
consumidor e direitos humanos.
Os últimos dados emitidos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Sistema
Penitenciário no Brasil- Dados Consolidados)11 em 2008 compilam informações relevantes
para a discussão aqui proposta. O número de preso por habitantes em Goiás é 187,60 por
100.00. A figura 1, abaixo representada aponta o quantitativo de presos, divididos por
regime, no total de estabelecimentos no Estado de Goiás, nos anos de 2008 e 2009.
Em 2009 em uma reunião organizada pelo Tribunal de Justiça do estado de Goiás,
cujo teor demonstra a situação da população carcerária no estado, bem como, nos
demonstram dados estatísticos, concebeu-se obviedades quanto à estrutura carcerária em
Goiás, que não obstante, não se diferencia dos outros estados brasileiros. Nessa ocasião
10

Informação disponível no site: <http://www.ingego.org/BV_Historia_de_Goias.htm>, acesso em
10/01/2014.
11
Fundado no mesmo protagonismo institucional do Departamento Penitenciário Nacional, que
consiste na tentativa de compreender a realidade do sistema, refletir a seu respeito e interagir com os
governos locais e com a sociedade civil em busca de uma nova cultura de aplicação da lei penal no
país, apresenta-se mais uma vez este estudo como diagnóstico do sistema penitenciário brasileiro. O
objetivo é continuar a contribuir para o desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento dos
problemas do sistema penitenciário nacional, com a adoção de novas diretrizes para a política
criminal e promoção de uma recomposição institucional dos órgãos da execução penal, tudo visando
estimular efetivo cumprimento do princípio da intervenção mínima previsto no artigo 5º, § 2º, da
Constituição Federal e a melhoria do tratamento penitenciário. Neste intuito, o estudo apresenta, de
forma mais aprimorada, os números fornecidos pelos Estados, por meio do Sistema Nacional de
Informação Penitenciária – InfoPen, que,como se verá, apresenta lacunas sobre algumas informações
não disponibilizadas pelos setores responsáveis (Ministério da Justiça, 2008, Departamento
Penitenciário Nacional, p.3).
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foram apresentados dados comparativos da capacidade das unidades do sistema prisional
e o número de presos que elas realmente abrigam atualmente.
Quanto à estrutura do Sistema Penitenciário em Goiás, o Estado possui
11 estabelecimentos divididos conforme tabela abaixo:

Tabela 1- Demonstrativo do número de estabelecimentos penais no Estado de Goiás.
ESTABELECIMENTOS PENAIS

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

Penitenciárias

6

1

7

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

2

0

2

Casa do Albergado

1

0

1

Patronato

-

-

1

Centro de Observação Criminológica e

1

0

1

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

0

0

0

Total:

10

01

11

Triagem

Fonte: Superintendência Executiva do INFOPEN. Mês de Referência: 02/2008.
Segundo dados estatísticos publicados no site da Agência Goiana do Sistema de
Execução Penal (AGSEP)12, levantados junto às unidades prisionais das oito regionais,
algumas informações relevantes sobre o Sistema Prisional Goiano dentre os anos de 2010
a 1012. Os dados mostram que houve um aumento do número de vagas no sistema
prisional goiano de 2010 para 2012, sendo registradas 6745 vagas contra 7973 vagas,
respectivamente. Sobre o número de presos nas 78 unidades prisionais administradas pela
Agsep, os dados revelam que houve um aumento de presos nos últimos três anos, sendo
que em 2010 eram 10996; em 2011 eram 11163; e em 2012, até julho, o registro é de
11861 presos.
No que tange a população carcerária por tipo de regime, em Goiás, os presos
provisórios são em maior número. No ano de 2010, os presos provisórios somavam 4296;
em 2011, 4301; e em 2012, já são 4793. O segundo maior número de presos por tipo de
regime é registrado no regime fechado, com 4258 em 2012, contra 4265 em 2011, e 3904
em 2010. O terceiro maior é registrado no regime semi-aberto, com 2181 presos em 2012;
2004 em 2011; e 1996 no ano de 2010. O quarto maior número está no regime aberto com

12

Os dados estão disponíveis no site: http://www.sapejus.go.gov.br/destaques/dados-estatisticos-daagsep-apresentam-um-sistema-prisional-mais-perigoso.html, acessado em 12/09/2013. Ressalta-se
que no ano de 2013 a AGSEP passou por uma reestruturação, recebendo maior prioridade junto ao
Governo do Estado, passando de Autarquia para Secretaria. A entidade agora passa a denominar-se
SAPEJUS, Secretaria Estadual da Administração Penitenciária e Justiça.
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611 presos em 2012; 569 em 2011; e 788 em 2010. Por último, está o regime de Medida
de Segurança com 18 presos em 2012; 24 em 2011; e 12 em 2010.
Com relação à participação em atividades laborais, os dados referentes ao ano de
2012, tendo sido copilados por regional, mostram que a 1ª Regional Metropolitana, onde
está concentrada a maior parte da população carcerária do Estado, há um maior número
de presos que trabalham, em relação às outras sete regionais. A Região Metropolitana
soma 4468 presos distribuídos em 16 unidades prisionais.
Com relação aos dados sociodemográficos, quanto à faixa etária, os dados
mostram que a população carcerária goiana é jovem, a maioria tem entre 18 e 29 anos.
Quanto ao nível de instrução, a maioria da população carcerária em Goiás está
compreendida entre analfabetos, analfabeto funcional e ensino fundamental incompleto.
Quanto ao tempo de pena a cumprir, os dados apontam para presos com crimes de maior
potencial criminoso.
Segundo Relatório de Inspeção Prisional, realizado pelo Conselho Nacional de
Política emitido em Março de 2012, a situação em Goiás remete a uma realidade
alarmante, que reflete a superlotação e condições inadequadas de alojamento, que não
correspondem ao que é previsto em lei.
A Unidade, com capacidade para 720 (setecentos e vinte) presos, contava com 1572 (mil,
quinhentos e setenta e dois) internos. É alarmante a superlotação. Na última inspeção do
CNPCP, em 2009, a penitenciária possuía capacidade para 720 presos e a população atual
girava em torno de 1365 presos. O quadro de superlotação, como se vê, foi ainda mais
agravado, de maneira absolutamente lamentável. A construção do estabelecimento data da
década de 60 (em perspectiva vertical) apresentando um pavimento térreo e dois andares
superiores (P. Relatório, CNPCP, 2012).

Ao final do Relatório Elaborado pelo Conselheiro do Ministério da Justiça, é
enfatizado o não respeito à dignidade humana dos presos e descumprimento dos
dispostos na Constituição da República e na Lei de Execução Penal. Na finalização do
relatório aponta que:
Constatamos, pelo excessivo percentual de presos provisórios que o Estado perpetua a
cultura do aprisionamento, produzindo custos financeiros e humanos irreparáveis (...) é
imprescindível a adoção de medidas emergenciais objetivando rever a política judiciária de
encarceramento, despertando para outras vias, sob pena do atual quadro continuar
crescendo vertiginosamente com o passar do tempo (p. 28, CNPCP, 2012).

Como delimitação do tema de estudo da presente pesquisa, alguns dados
específicos que remetem a região metropolitana do estado de Goiás, serão aqui
mencionados. Há no Estado de Goiás oito regionais (Metropolitana de Goiânia, Noroeste,
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Entorno de Brasília, Sudeste, Centro-oeste, Sudoeste, Norte e Nordeste), que somam 76
unidades prisionais.

Segundo dados retirados do Histórico da Secretaria13, atualizado em 2013, a

criação de uma política penitenciária no Estado se configurou a partir da criação da criação
da Agência Goiana do Sistema Prisional em 2002. Antes, da criação deste órgão, não
havia o que existe hoje, ou seja, um Sistema de Execução Penal. A gestão era
descentralizada com direções independentes de estabelecimentos já existentes.

Entre

eles: O Centro Penitenciário de Atividades Industriais do Estado de Goiás – CEPAIGO,
uma autarquia criada no governo Mauro Borges pela Lei n°. 4.191, de 22 de outubro de
1962. Entretanto, desde maio de 1961 o CEPAIGO já funcionava, abrigando inicialmente
os presos condenados que se encontravam na CPP e para lá foram transferidos.
A Casa de Prisão Provisória, que até então, era subordinada à Diretoria Geral da Policia
Civil, - antigamente denominada de Casa de Detenção -, abrigava não só os presos
provisórios14,
como também os condenados, as prostitutas, menores infratores e bêbados
encontrados nas ruas. Até 1999 esse estabelecimento foi administrado pela Policia
Civil e, mesmo após a criação do CEPAIGO em 1962, funcionava como um sistema
prisional

independente,

não havendo

troca

de

informações

entre

as

suas

administrações. Mas, em 1999, o Governo do Estado inaugurou um novo prédio –
localizado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia – que abriga até hoje os
presos provisórios que estavam na antiga Casa de Detenção, sendo esta desativada.
Esta situação ocasionava ao sistema de Execução Penal multiplicidades de ações, o

que dificultava a obtenção de recursos junto ao Departamento Penitenciário Nacional –
DEPEN. E o mais grave, não proporcionava aos privados de liberdade um tratamento
homogêneo e pedagógico que permitisse a sua reintegração social. Para implantação no
Estado de Goiás de um Sistema de Execução Penal para efetivar os dispositivos da Lei nº.
7.210, de julho de 1984 – Lei de Execução Penal (LEP) foi necessário, inicialmente,
promover a unificação das atividades prisionais desenvolvidas. A Lei n°. 13.550, de 11 de
novembro de 1999, extinguiu o Centro Penitenciário de Atividades Industriais do Estado de
Goiás (CEPAIGO) e a Superintendência de Justiça e do Sistema Penitenciário que passou
a ser chamada Superintendência de Justiça, ambos jurisdicionados à Secretaria de
Segurança Publica e Justiça. A lei supracitada ainda criou a Agência Goiana do Sistema
Prisional

13

Informações disponíveis no site: http://www.sapejus.go.gov.br/diretriz-geral/historico-dasecretaria/historico-da-agencia.html. Acesso em:10/12/2013.
14

Tal informação reafirma a concepção teórica que compõe o histórico das prisões.
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(AGESP) que posteriormente foi regulamentada pelos Decretos nº. 5.200, de 30 de março
de 2.000, nº. 5.605, de 17 de junho de 2.002, e nº. 5.934, de 20 de abril de 2004.
Em decorrência do Decreto nº. 5.200/00 o outrora Centro Penitenciário de Atividades
Industriais do Estado de Goiás (CEPAIGO) passou a chamar-se Centro Penitenciário.
Entretanto, com a entrada em vigor do Decreto nº. 5.551, de 14 de fevereiro de 2002,
aquele estabelecimento penal passou a denominar-se “PENITENCIÁRIA CEL. ODENIR
GUIMARÃES”.
A Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), criada pela Lei n° 15.724, de 29 junho de
2006, substituiu a Agencia Goiana do Sistema Prisional, extinta ao mesmo tempo da
criação da nova pasta, que passou a ser responsável pelo sistema penitenciário goiano e
pelas políticas relativas à defesa do Consumidor (PROCON), Direitos Humanos e Proteção
a Vitimas e Testemunhas. As três últimas atribuições pertenciam à Secretaria de
Segurança Pública, que foi desmembrada para surgimento da SEJUS, que por sua vez foi
substituída pela Susepe, em 2007, e hoje, denominada Agência Goiana do Sistema de
Execução Penal (AGSEP) pela Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011.

Um Panorama do Espaço de Apoio ao Egresso do Sistema Prisional em
Goiás: O Patronato.
O patronato é um órgão da execução penal que se destina a prestar assistências
aos albergados e aos egressos do sistema prisional, fornecendo-lhes orientação e apoio
para reintegrá-los à vida em liberdade. O patronato pode ser público ou particular, e além
de deter outras atribuições relativas à execução penal, tem como finalidade principal
promover sua recolocação no mercado de trabalho, a prestação de assistência jurídica,
pedagógica e psicológica. Assis (2007) em sua discussão sobre a realidade do Sistema
Penitenciário Brasileiro aponta que o Patronato encontra obstáculo na falta de interesse
político dos governos estaduais que não lhe destinam os recursos necessários, sendo mais
um fator, que impossibilita que o órgão efetive suas atribuições previstas em lei.
Incumbe ao patronato, nos termos dispostos no art.70 da LEP:

a) Orientar condenados à pena restritiva de direitos;
b) Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e
de limitação de fim de semana;

c) Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e
do livramento condicional.
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Para maximizar suas atuações, a instituição visa articular parcerias para consolidar
uma rede de apoio com a finalidade de divulgar e conscientizar a sociedade da
necessidade de sua co-responsabilidade, juntamente com o Estado de Promover a
reintegração desses cidadãos que ficaram excluídos da sociedade, para que assim, voltem
a contribuir de forma digna à vida social.
Os objetivos específicos do Patronato, segundo legislação vigente, podem ser descrito
como o de articular parceria com instituições governamentais afins, Secretaria do Trabalho
e Cidadania, SINE, Sistemas S, Secretaria da Mulher, Ministério Público, Conselho da
Comunidade, Conselho Penitenciário, Clubes de serviço, Sociedade civil organizada,
visando à reinserção do egresso, e ainda:
- Promover a capacitação por meio de cursos profissionalizantes integrados no
processo de elevação de escolaridade, visando proporcionar maiores chances no mercado
de trabalho;
- Estimular iniciativas que elevem a empregabilidade e a renda;
- Oferecer palestras e seminários aos egressos e familiares e de compreensão
da dinâmica e competitividade do mercado de trabalho;
- Encaminhar currículos dos egressos a Secretaria do Trabalho e Cidadania, SIME,
empresas Privadas, Ministério Público, para encaminhamento ao mercado de trabalho por
meio ao cadastro de empregos;
-Dar

visibilidade

às

experiências

bem

sucedidas

de

empregabilidade

aos

egressos e parceiros, estimulando princípios de urbanismo nas relações interpessoais;
-Assegurar a vinculação do trabalhador egresso ao Sistema Previdenciário,
observando o vínculo empregatício ou como contribuinte autônomo;
-Democratizar

as

informações

e

o

acesso

aos

programas

políticos,

como

ferramentas indispensáveis à participação dos usuários;
- Esclarecer aos egressos, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de
sua atuação enquanto trabalhador;
- Realizar estudo socioeconômico para fins de benefícios e serviços sociais junto
a órgãos da administração pública direta ou indireta, empresas privadas e outras
entidades;
- Interlocução permanente com as organizações públicas ou particulares de defesa
dos direitos humanos.
No Estado de Goiás o Patronato foi fundado no mês de Abril de 2010. Possui
normas de conduta, e é conduzido por duas servidoras assistentes sociais. É definido
como um órgão público subordinado a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal
com a colaboração do Ministério Público, Conselho da Comunidade e parcerias instituídas
com
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empresas públicas e privadas. Destina-se a prestar assistência ao (a) egresso (a) do
Sistema Prisional, promovendo ações que visam à reinserção social do egresso e dos que
cumprem penas alternativas.
Como atribuições do Patronato da Região Metropolitana de Goiás têm-se:
Acompanhamento para expedição dos documentos pessoais; Cursos profissionalizantes,
orientações e procedimentos para continuidade aos estudos; intermediação e acesso a
políticas publicas; parcerias com empresas públicas e privadas visando a captação de
vagas no mercado de trabalho, observando o perfil e habilidades do egresso (a);
alojamento- 60 dias (prorrogáveis por mais 30 dias), para o (a) egresso (a) que não possui
familiares ou condição de se manter, período este destinado para inserção no mercado de
trabalho.
Segundo o Projeto “Proposta de ações de inclusão do egresso: Trabalho, Educação
e Qualificação Profissional15”, em relação à reinserção, deverão ter como princípios
norteadores ações que estimulem o fortalecimento dos laços familiares, qualificação ou
requalificação profissional e a elevação da escolaridade, valorizando também as iniciativas
que favoreçam o exercício de uma atividade autônoma e auto-sustentável, bem como, as
oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, observando a aptidão, habilidade e as
condições físicas e mentais do egresso.
Ações e políticas públicas desenvolvidas ao Egresso.
De acordo com análise documental realizada no Patronato da Região Metropolitana de
Goiás, com o intuito de levantar os principais projetos executados em prol do egresso,
obteve-se as seguintes informações: a existência do Programa Ser Livre, que é um projeto
vinculado ao Estado, bem como o Programa Começar de Novo vinculado a esfera Federal
e ao Conselho Nacional de Justiça. Dentre as instituições privadas que desenvolvem
ações voltadas aos egressos da região metropolitana em Goiás, tem -se a UNIP- GO
(Faculdade de Odontologia), AGARC (Associação de Amparo e Proteção ao Reeducando),
PROJOVEM. Para concepções iniciais acerca dos programas e ações voltadas ao
egresso, faz-se necessário descrever minuciosamente o tipo de benefício prestado.
O programa Começar de Novo foi instituído pela Resolução de Nº96, 27 de outubro
de 2009, e tem em seus artigos iniciais os seguintes pressupostos:
Art. 1º Fica instituído o Projeto Começar de Novo no âmbito do Poder Judiciário, com o
objetivo de promover ações de reinserção social de presos, egressos do sistema carcerário e
de cumpridores de medidas e penas alternativas.

15

Os dados da Proposta foram retirados do documento elaborados pelas servidoras vinculadas ao Patronato da
Região Metropolitana de Goiás.
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Art. 2º O Projeto Começar de Novo compõe-se de um conjunto de ações educativas,
de capacitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho, a ser norteado pelo
Plano do Projeto anexo a esta Resolução.

O Começar de Novo visa à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil
para que forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos e
egressos do sistema carcerário. O objetivo do programa é promover a cidadania e
consequentemente reduzir a reincidência de crimes. Para tanto, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) criou o Portal de oportunidades. Trata-se de página na internet que reúne os
cursos de capacitação oferecidos para presos e egressos do sistema carcerário. As
oportunidades são oferecidas tanto por instituições públicas como entidades privadas, que
são responsáveis por atualizar o Portal. 16
Para as empresas que oferecem cursos de capacitação ou vagas de trabalho para
presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas, bem como para
adolescentes em conflitos com a lei, o CNJ outorga o Selo do Programa Começar de
Novo. A outorga do selo será feita por ato do Ministro Presidente. Para isso, é necessário
comprovar a realização dos concursos ou a contratação, além de outros requisitos, de
acordo com a Portaria nº 49, de 30 de março de 2010 do CNJ.
Com relação à atuação do Estado de Goiás, há a iniciativa do Programa Ser Livre
lançado em Janeiro de 2011, descrito como projeto antidrogas da Polícia Civil do Estado
de Goiás. O Programa tem como meta ampliar o poderio de atuação da Polícia Civil,
saltando de 127 mil pessoas alcançadas anualmente para 1 milhão a partir de 2011. O
trabalho será desenvolvido por Policiais Civis, voluntários, servidores públicos de diversas
áreas e representantes de organizações não governamentais, já treinados pela Academia
da Polícia Civil.
Visando suprir essa demanda o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), instituiu o
programa ProJovem Trabalhador, através do qual oportuniza a Qualificação Social e
Profissional aos jovens em todo o Brasil. Em Goiânia, a Prefeitura Municipal, Secretaria de
Trabalho, Emprego e Renda e Assessoria Especial para Assuntos da Juventude,
estabeleceram parceria com o MTE para oferecer qualificação a 4.000 (quatro mil) jovens
em situação de desemprego e residentes em Goiânia, através do qual pretende gerar
emprego, renda e mão de obra qualificada para o mercado local. E os cursos e ações
serão executados pela AGARC - Associação Goiana de Atualização e Realização do
Cidadão. O
16

Texto retirado do site: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pjcomecar-de-novo. Acesso em: 20/11/2013.
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ProJovem Trabalhador – Juventude Cidadã de Goiânia prevê ainda uma inserção de, no
mínimo, 30% dos participantes das ações de qualificação no mercado de trabalho, dentre
os quais poderão ser contemplados egressos do sistema penitenciário.
O Programa ProJovem oportuniza a realização de cursos profissionalizantes, tais
como: Administração, Alimentação, Beleza e Estética, Construção e reparos, Telemática,
turismo e hospitalidade e Vestuário; cada curso é composto por suas especificidades de
formação, porém, há uma padronização quanto a carga horária. Os cursos têm carga
horária de 350 horas, sendo 100 horas de qualificação Social Básica, e 250 horas de
qualificação profissional. O material didático é oferecido gratuitamente, e os participantes
recebem “bolsa - auxilio” no valor de 100 reais, caso apresente frequência nos cursos.
Outras parcerias mencionadas em prol da busca de reintegração do egresso podem
ser mencionadas. No âmbito da Educação há a parceria entre a Agência Goiana do
Sistema de Execução Penal (Agsep) e a Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), que oferece
bolsas de estudos em cursos da área da educação, ciências contábeis. Há diferentes
modalidades de bolsas de estudo, dentre a principal está a bolsa integral.
Ainda como entidade privada, há a parceria entre A Universidade Paulista (UNIP)
Goiana com o Patronato, prestando serviços na área da saúde odontológica aos egressos.
O Sistema S (Senai, Sesc) também se apresenta como parceiro na atuação junto ao
Patronato do Sistema Prisional Goiano.
Outra instituição que opera junto aos egressos e reeducandos é a pastoral
carcerária17, que tem como que tem como objetivo a evangelização das pessoas privadas
de liberdade, bem como zelar pelos direitos humanos e pela dignidade humana no sistema
prisional. Cabe ressaltar que o trabalho de formação da Pastoral Carcerária oferece acesso
a orientações para apuração de violações de Direitos Humanos em Unidades Prisionais.
Em todas as unidades prisionais existe o atendimento religioso, prestado pela Pastoral
Carcerária.

17

A Pastoral Carcerária é uma ação pastoral da Igreja Católica Romana no Brasil, vinculada à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
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Tratamento do dependente químico: da violação de direitos ao respeito à
cidadania e autonomia
Glacy Daiane Barbosa Calassa
Lêda Gonçalves de Freitas
Maria Aparecida Penso
Introdução

Existe hoje no Brasil uma grande polêmica em relação ao tratamento que deve
ser designado para os usuários de álcool e outras drogas. Muitos tratamentos ainda
violam os direitos humanos e se constituem em um processo de fortalecimento do
adoecimento psicossocial.
A sociedade brasileira vivenciou um grande descaso com usuários de
substâncias psicoativas ao longo da história. Inexistiam políticas públicas eficazes na
área da saúde e assistência social que atendessem as reais necessidades desse
público e por muito tempo eles foram alvo somente da Segurança Pública e da Justiça,
sendo tratados como criminosos, ou mesmo sendo afastados da sociedade com o
argumento de que para tratar dever-se-ia excluir.
Goffman (2005) fala sobre esses estabelecimentos que pretendiam “tratar” os
usuários de drogas e descreve algumas características do que chama de “instituições
totais”. Nesses locais todos os aspectos da vida do indivíduo são realizados no mesmo
lugar, com uma consequente ruptura com o mundo externo, sob uma mesma
autoridade, com vigilância e fiscalização, horário e padronização das atividades. O
interno passa por um processo de desaculturamento, no qual toda concepção de si
mesmo e de sua cultura é modificado em um processo de mortificação. Para esse
autor, nesses locais o indivíduo precisa entrar em uma rotina estranha a ele e aceitar
um papel no qual não se identifica. Após passar certo tempo em uma dessas
instituições, quando tenta voltar ao mundo e se reinserir, perceberá que teve perdas
quase irrecuperáveis e terá dificuldade de se adrentar novamente na sociedade.
Em contraposição a essas abordagens terapêuticas que violam grande parte
dos direitos civis, a Reforma Psiquiátrica propõe um tratamento que seja voltado para
a singularidade do indivíduo, respeitando seus direitos, sua liberdade e suas escolhas.
Assim ocorre uma busca pela mudança paradigmática, na qual a doença e a limitação
deixam de ser o foco da atenção e passa-se a privilegiar o sujeito, com toda a sua
historicidade e subjetividade (BRASIL, 2003).
Entretanto, apesar de todo movimento da Reforma Psiquiátrica o problema está
longe do fim. Exemplo disso são os dados epidemiológicos sobre o consumo de
drogas, realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Esse estudo
revelou que, com exceção das drogas lícitas, as drogas com maior uso na vida em
2005 foram: maconha 8,8%, solventes 6,1%, benzodiazepínicos 5,6%, orexígenos
4,1% e estimulantes 3,2% (CARLINI, 2006).
Em comparação com alguns países da América do Sul e América Central como
Chile, Uruguai, Equador, Venezuela, Paraguai, Nicarágua, Guatemala e Panamá - o
Brasil apresentou o maior índice de estudantes que já usaram drogas pelo menos uma
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vez na vida. Em relação à prevalência sobre o uso de Cocaína, Crack e Merla outro
estudo demonstrou que foi, respectivamente, 2,9%, 0,7% e 0,2% (CARLINI, 2006).
As Nações Unidas apresentou, em 2013, o Relatório Mundial sobre Drogas no
qual afirmou que no mundo inteiro houve aumento na produção e uso indevido de
novas drogas, ou seja, substâncias que não estão sob controle internacional. Já a
produção e o uso de substâncias que estão sob controle internacional permanecem
estáveis em comparação com 2009.
Esse mesmo estudo afirma que em relação ao Brasil, houve um aumento do
uso de cocaína na população geral, entretanto o uso injetável dessa droga diminuiu
consideravelmente. O surgimento de novas drogas psicotrópicas apareceu em vários
países incluindo o Brasil, que relata ode substâncias psicoativas como a mefedrona e
DMMA - uma feniletilamina (UNITED NATIONS, 2013).
Ciente da complexidade do tema e com a visão da evolução em termos de
tratamento nessa área, o objetivo desse artigo é discorrer sobre as diferentes
abordagens pelas quais a sociedade lidou com a dependência química e propor um
tratamento que vá ao encontro do que sugere a Reforma Psiquiátrica e os Direitos
Humanos.

Metodologia
O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica. A pesquisa
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros,
artigos, teses, dissertações, dentre outros. Para Gil (2008) a principal vantagem da
pesquisa bibliográfica é o fato de permitir ao pesquisador a cobertura de uma gama de
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta
vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer
dados muito dispersos. Ela também é útil quando se deseja fazer um estudo histórico,
então se torna uma ferramenta indispensável.
Com este propósito foi efetuada pesquisas em documentos oficiais, na
Legislação Brasileira e pesquisas em teses dissertações e na base de dados scielo e
periódicos da CAPES.

2745

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Resultado e Discussão
Abordar esse uso, a evolução legislativa e o tratamento de dependentes
químicos ao longo da história é uma tarefa complexa, pois envolve a dimensão
jurídica, psiquiátrica e ideológica de cada época.
O uso de drogas é uma prática humana milenar e universal. Desde os tempos
mais remotos, o ser humano buscou substâncias que o fizessem fugir de sua condição
natural, aliviassem seus males ou que lhes proporcionassem prazer (PINHO, 2009).
Não existe sociedade sem drogas, ao ponto do padrão de consumo ser um
importante indicador antropológico capaz de falar sobre a sociedade. Esse padrão não
só explicita os valores, crença e modos de vida dessa sociedade, mas também segue
suas evoluções, consequência das mudanças no estilo de vida e de convivência da
população (Bucher, 1992).
Após a Revolução Industrial, o uso de drogas foi mudando a sua função. De
um uso ligado a práticas religiosas, ritualizado, para um uso mais individualista, de
busca de prazer e alívio para as dores e frustrações (CRP/SP, 2011).
Já no período das grandes guerras mundiais trouxeram duas realidades
distintas. Por um lado levaram a sociedade a pensar sobre a condição humana e
questionar situações de violação de direitos. Após a segunda guerra as atenções se
dirigiram para os hospícios e as condições de vida a que eram submetidos os
pacientes, pois se assemelhavam aos centros de concentração. Assim, não era mais
aceitável

que

a

humanidade

vivenciasse

esse

tipo

de

intervenção

sem

questionamentos (Amarante, 2013). Por outro lado, no que se refere às drogas,
ocorreu uma onda de consumo de drogas pesadas pelos adultos sem, contudo, ser
tratado como um problema social. No Período das duas guerras ocorreu uma
paralização na discussão sobre drogas ilícitas (CARVALHO, 2011).
No início do século XX ocorreram algumas importantes convenções e
conferencias sobre o tema como a Conferência de Xangai, que ocorreu em 1909 e a
Convenção de Haia, em 1912. As convenções internacionais do início do século XX
surgem como resultado da guerra do ópio e são frutos de interesses políticos e
econômicos (CARVALHO, 2011).
Em 1921 é criada a Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas Nocivas,
primeira organização internacional com o objetivo de controlar a comercialização das
drogas. Já em 1936 acontece a Convenção para a repressão do tráfico ilícito das
drogas nocivas que foi promulgada no Brasil pelo decreto 2.994, de 17 de agosto de
1938, pelo então presidente Getúlio Vargas (CARVALHO, 2011).
Entretanto, apesar de todas essas iniciativas de tratados e convenções
internacionais, foi somente a partir da segunda metade do século XX que o
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proibicionismo-punitivo teve um papel hegemônico na formulação de políticas públicas
voltadas para as drogas. Este movimento atribui o problema, não às drogas, ou a um
modelo de sociedade que acaba estimulando seu uso, mas ao indivíduo que não sabe
se controlar e é considerado ameaça à sociedade (CARVALHO, 2011; PINHO, 2009).
Dessa forma, os “problemas das drogas” não são vistos como problemas da
sociedade, questões de origem histórica, sociopolítica e existencial, mas sim como um
problema individual, que deveria ser combatido.
Esse modelo foi construindo ao longo do século, uma legislação que prevê a
exclusão dos usuários do convívio social e propondo sua permanência em prisões e
hospitais psiquiátricos. As legislações e práticas vistas ao longo do tempo demonstram
preocupação em relação ao controle e repressão. Portanto, o Estado - com suas Leis
e Políticas Públicas - existiam, não para proteger, mas para garantir o cerceamento da
liberdade e o “tratamento” desumano e degradante, ferindo visivelmente os Direitos do
Homem.
Apesar de o modelo proibicionista ganhar força no século XX, já nas últimas
décadas do século XIX percebia-se que o Brasil tinha começado a ver o uso de drogas
como um problema público. Nesse sentido começa-se a montar todo um aparato
médico-jurídico-policial para combater a disseminação social das drogas (LIMA, 1989).
Lima (1989) analisa a legislação brasileira sobre esse tema desde 1890 até
1976. Essa autora segue uma ordem cronológica e considera dois ciclos legislativos:
o primeiro vai desde o Código de 1890 até a Lei n° 4.451 de 4 de novembro de 1964 e
o segundo que vai do decreto-Lei nº 159, de 10 de fevereiro de 1967 até a Lei nº 6.368
de 21 de outubro de 1976.
O primeiro ciclo é influenciado por pressões médicas e institucionais que
produziram uma ideologia de representação das drogas e a incorporação dessa
representação pelo sistema punitivo da época. Nas primeiras décadas do século XX a
Psiquiatria Organicista, partilhava da preocupação com a prevenção eugênica e
acreditavam que as drogas eram uma das principais causas das doenças mentais e na
degeneração da descendência. Dá início a era na qual o usuário de drogas é
considerado um “doente mental” e deve ser internado nos asilos psiquiátricos (LIMA,
1989). De acordo com essa visão, em 1921 o decreto 14.969 cria o sanatório para
toxicômanos.
Apesar de a autora frisar diferenças entre os ciclos, ao analisar o segundo ciclo
com o olhar contemporâneo, percebe-se que ele não foge muito do padrão
estabelecido pelo primeiro. A segunda fase legislativa colocada pela autora inicia-se
com o Decreto-Lei n.° 159, de 10 de fevereiro de 1967. Esse Decreto objetivava o
combate ao abuso dos medicamentos à base de anfetaminas. Desse momento em
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diante, todas as substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica
foram equiparadas a entorpecentes, para fins penais de fiscalização e de controle. A
partir daí surgem outras regulamentações repressivas - que falam sobre tráfico e uso
de entorpecentes (LIMA, 1989).
O rótulo de que todo dependente é perigoso dá força a essa legislação e a
cultura que está sendo posta. Cria-se a ilusão de que esse indivíduo é irrecuperável e
socialmente perigoso, que deve ser contido e trancado para receber tratamento. Sob
essa ideologia, veio o Decreto-Lei nº 5.726, de 29 de outubro de 1971, que revela
seus valores subjacentes - ameaça à segurança pública, perigo para a ordem social e
risco para a segurança nacional. A autora destaca que a Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976 trás um avanço em termos de tratamento do dependente químico.
Entretanto, ao analisar a legislação fica claro que a criminologia e a psiquiatria, nesses
casos, ainda estão a serviço da ordem e da higienização (LIMA, 1989).
Ao final, a autora conclui que cada época traz concepções diferentes sobre o
comportamento desviante, sobre o que é normal e o que é patológico. Assim, a
legislação é influenciada e acompanha as mudanças sociais e culturais de cada
época. Os indivíduos considerados doentes, que necessitam de tratamento tornaramse objetos que eram afastados do convívio social para que a medicina exercesse suas
“terapias”. Os mecanismos de afastamento são os mais variados e vão desde a
estigmatização até o isolamento físico. Desse modo, os indivíduos diagnosticados
como desviantes são entregues à custódia de instituições, que tinham como
característica a impunidade e não permitiam questionamento sobre suas práticas
(LIMA, 1989). Essa retrospectiva história é necessária para avaliar o quanto se
avançou nessa área, ou o quanto se tem práticas e violações antigas novos nomes.
A visão brasileira acerca dessa problemática também é demonstrada pelo
código penal de 1940, tendo em seu conteúdo um caráter nitidamente repressivo,
propondo a punição como forma de recuperação para o transgressor da lei (PINHO,
2009).
Destarte, o saber médico propõe a compreensão ao problema do álcool/drogas
como doença e os sujeitos que fazem uso destas substâncias passam a serem vistos
como doentes e marginais. Assim, a Psiquiatria passa a dividir com o Direito a atenção
aos usuários de drogas. Estes sujeitos têm como medida compulsória, sua internação
em hospitais psiquiátricos sem que nenhuma abordagem específica seja dirigida a
esta população (PINHO, 2009). Inexistiam estratégias terapêuticas que levassem em
consideração questões político-econômicas e histórico sociais como, discriminação,
estigma, pobreza, racismo ou violência, que reduzem o individuo à invisibilidade.
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Percebe-se assim que a história da atenção à saúde mental no Brasil é marcada pela
perspectiva asilar e pela carência de Políticas Públicas inclusivas.
Essa abordagem excludente e adoecedora, apesar de antiga, se atualiza com
uma “nova roupagem”, por meio de comunidades terapêuticas, existe resquícios do
pensamento Pineliano, no qual o primeiro e mais fundamental princípio terapêutico é o
isolamento do mundo exterior. Assim, de acordo com esse pensamento o isolamento
permite afastar o “indivíduo enfermo” transportando-o para um meio onde as
influencias sociais não poderiam prejudicá-lo. Além do mais, o tratamento moral exigia
ordem e disciplina para que o sujeito pudesse novamente encontrar seus objetivos e
verdadeiras emoções (Amarante, 2013).
Desse modo, falar sobre Direitos Humanos é um desafio central da
humanidade e que tem importância redobrada no Brasil, caracterizado historicamente
pelas violações dos Direitos Humanos, expressas pela precariedade e fragilidade do
Estado de Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos básicos de
segurança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo de grandes
contingentes populacionais (BRASIL, 2007). A saúde, em muitos casos, torna-se
grande violadora de direitos ao permitir maus tratos, humilhação, exclusão e até a
morte.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seus artigos I, IV e
IX afirmam que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos;
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante; Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”. Ao realizar uma
análise comparativa entre esses artigos e o tratamento dado ao usuário de drogas ao
longo da história, percebe-se grande discrepância.
Com a Constituição Cidadã, que formalmente consagrou o Estado Democrático
de Direito e reconheceu, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os
direitos ampliados da cidadania (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais), o debate sobre os direitos humanos alcançou mais espaço e relevância
no Brasil, inclusive os Direitos Humanos dos doentes mentais e dos usuários de
drogas (BRASIL, 2007).
A Constituição Federal trouxe no art.1º a dignidade da pessoa humana como
um dos seus fundamentos. Esse princípio exige o firme repúdio a toda forma de
tratamento degradante do ser humano, tais como tratamento cruel, perseguição,
exclusão, isolamento (BRASIL, 1988). Diante desse fundamento tornou-se urgente a
necessidade da reversão de modelos assistenciais que não contemplassem as reais
necessidades de uma população, implicando na disposição para atender igualmente
ao direito de cada cidadão.
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Os Direitos Humanos propõe uma ética que vê no outro um ser merecedor de
igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolveras
potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética orientada pela
afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento humano (BRASIL, 2008a).
Dentro dessa perspectiva, o tratamento deve se pautar por reflexões éticas e
humanistas e não visar à manipulação do homem, independente do argumento
ideológico invocado. Deve-se fugir aos instrumentos totalitários e não se pode perder
de vista que o homem é um fim e não um meio (BUCHER, 1992).
Com a visão sobre a complexidade dos transtornos mentais e a importância de
tratamentos que não violassem os Direitos Humanos, o Movimento da Reforma
Psiquiátrica, trouxe inúmeras mudanças para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Algumas mudanças, no que tange as pessoas que sofrem por transtornos decorrentes
do consumo de álcool e outras drogas, foram, por exemplo, a universalidade de
acesso e direito à assistência, à integralidade, à descentralização do modelo de
atendimento, quando determina a estruturação de serviços mais próximos do convívio
social de seus usuários, configurando redes assistenciais mais atentas às
desigualdades existentes (BRASIL, 2003).
O movimento da Reforma Psiquiátrica produziu importantes avanços ao
denunciar as práticas desumanas e a falta de terapêuticas nos hospitais psiquiátricos.
Essas instituições desconfiguravam a existência do indivíduo em tratamento, por meio
de um tratamento desumano e violador de direitos.
Verifica-se dessa forma que a questão dos Direitos humanos coloca a saúde
mental como uma luta pela inclusão de novos sujeitos de direito e de novos direitos
para os sujeitos em sofrimento. A saúde mental ocorre com o direito ao trabalho, ao
estudo, ao lazer, ao esporte, à cultura, enfim, aos recursos que a sociedade oferece
(Amarantes, 2013).
Entretanto, apesar de todo esse movimento, somente em 2001 ocorreu à
aprovação da Lei nº 10.216, proposta pelo Deputado Paulo Delgado, que veio
redirecionar a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de
tratamento em serviços de base comunitária, (BRASIL, 2001). Com a promulgação da
citada lei, a rede de atenção à saúde mental experimentou uma importante expansão,
passando a alcançar regiões de grande tradição hospitalar, onde a assistência
comunitária em saúde mental era praticamente inexistente.
A partir da Reforma psiquiátrica, a política de saúde mental passa a ter como
pressupostos básicos a inclusão social, a emancipação das pessoas portadoras de
sofrimento psíquico e a habilitação da sociedade para conviver com a diferença. Fica
ressaltada também a importância da integração desta política com outras políticas
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sociais visando garantir o exercício pleno da cidadania. A reorientação do modelo
assistencial passa a ser pautada em uma concepção de saúde compreendida como
processo, na perspectiva de produção de qualidade de vida (BRASIL, 2002). Neste
mesmo período é traçada a política para a questão do álcool e outras drogas,
incorporando a estratégia de redução de danos (BRASIL, 2005).
Na proposta da Reforma Psiquiátrica os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) têm valor estratégico. É a implantação destes serviços que passa a
demonstrar a possibilidade de organização de uma rede substitutiva aos Hospitais
Psiquiátricos no país. Os CAPS são os núcleos de uma nova clínica, produtora de
autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a
trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2005). Passam a ser responsáveis pela
organização da rede de Saúde Mental, posicionando-se como uma referência para os
demais serviços nas questões que envolvem sofrimento mental e a sustentar um
modelo baseado no acolhimento e no acompanhamento singular da construção
subjetiva feita por cada paciente (MIRANDA; ONOCKO-CAMPOS, 2010).
Em fevereiro de 2002, foi publicada a Portaria nº. 336 que dispõe sobre os
CAPS e os diferencia pelo porte, capacidade de atendimento, público alvo e vinculam
sua organização no país de acordo com a abrangência populacional de cada
município. Assim, estes serviços foram diferenciados em CAPS I, CAPS II, CAPS III,
CAPSi e CAPSad.

De acordo com a Portaria citada o CAPS I tem capacidade

operacional para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000
habitantes. Os CAPS II atendem municípios com população entre 70.000 e 200.000
habitantes. Os CAPS III têm capacidade operacional para atendimento em municípios
com população acima de 200.000 habitantes. Os CAPS i II – Serviço de atenção
psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, atendem municípios com
uma população de cerca de 200.000 habitantes. Os CAPS ad II, especializados no
atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, atendem
cidades com mais de 200.000 habitantes, ou cidades que, por sua localização
geográfica (municípios de fronteira, parte de rota de tráfico de drogas ou cenários
epidemiológicos importantes), necessitem deste serviço para dar resposta efetiva às
demandas de saúde mental (BRASIL, 2002).
Em 2011 é publicada a Portaria GM nº 3088/2011, que institui a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011). No mesmo ano o Governo Federal lança o
Plano “Crack, é Possível Vencer”, que complementa as ações do Plano Integrado de
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Enfrentamento ao Crack, lançado em 2010, com a finalidade de prevenir o uso da
substância e enfrentar o tráfico (BRASIL, 2010).
Percebe-se assim que o país avançou nas Políticas Públicas referentes ao uso
e abuso de álcool e outras drogas, contudo ainda existem muitos desafios a serem
enfrentados.
OLIVA (2009) realizou uma pesquisa sobre o Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico e constatou que ele tem preservado a sua natureza de local
asilar e segregacionista. Isso evidencia uma tradição fundada na desconsideração e
desrespeito aos direitos humanos. Para essa autora, desde o nascimento da
psiquiatria, a prática desses hospitais é uma forma amplamente repressiva e
opressora na qual o Estado se apoiava para excluir da sociedade os doentes pobres,
ou seja, os “inúteis” para o trabalho.
Nessa lógica e prática perversa, são negados aos pacientes que apresentam
algum tipo de transtorno mental, em especial o dependente químico, os direitos
comuns a outros cidadãos.
O modelo manicomial, e todas as outras instituições similares a esse modelo,
desconsideram o sujeito portador do transtorno mental como sujeito possuidor de
direitos. Ele era apenas um “pedaço de carne” improdutivo, e que, por isso, deveria ser
excluído da sociedade, para não “subvertê-la”. Era um modelo que não reafirmava
nem assegurava os direitos constitucionais fundamentais, os direitos humanos básicos
(OLIVA, 2009).
Essa autora afirma ainda que os “recolhidos” sempre foram vítimas de maustratos e tratamento subumanos. E nunca houve um efetivo comprometimento de
cuidado, por parte destas instituições, com a saúde e com a reinserção social dessas
pessoas com transtorno mental (OLIVA, 2009).
Infelizmente esse histórico de violações não é coisa do passado, pois apesar
de toda a proposta inclusiva e inovadora do CAPS, ele ainda coexiste com instituições
que funcionam baseadas no modelo antigo. Prova disso, foi que em 2011, o Conselho
Federal de Psicologia realizou inspeção em 68 comunidades terapêuticas e detectou
“como regra” ausência de recursos terapêuticos. O órgão afirmou que são comuns
interceptação e violação de correspondências, violência física, castigos, torturas,
humilhação, imposição do credo, exigência ilegal de exames clínicos, como o teste de
HIV, intimidações, desrespeito à orientação sexual, revista vexatória de familiares e
violação da privacidade (CFP, 2011).
No estado de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista, os usuários da
Clínica Gratidão relataram que eram obrigados a cavarem uma cova com a dimensão
de seu próprio corpo e escrever repetidamente trechos da Bíblia como castigo por
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indisciplina. Alguns acusaram a existência de um pedaço de madeira com a palavra
gratidão com o qual eram surrados (CFP, 2011).
Dessa forma, é preciso ter cuidado com velhas práticas que se vestem com
uma nova roupagem, mas permanecem com as mesmas violações. Sabendo que
ainda é um desafio para os profissionais construírem práticas inovadoras, geradoras
de resultado e que vão ao encontro dos Direitos Humanos o Ministério da Saúde
propõe o trabalho com a Clínica Ampliada, pois ela vai contra todo tipo de tratamento
desumano e degradante.
Conclusão
Percebeu-se, por meio da pesquisa bibliográfica, que o tratamento dos
dependentes químicos ao longo da história se constituiu em uma série de violações de
direitos. Ainda hoje existem inúmeras barreiras em relação ao tipo de cuidado a ser
oferecido a essa parcela da população, entretanto elas podem ser superadas por meio
de dispositivos como a Clínica ampliada.
O desafio dos CAPS ad é estar em permanente alerta para que os conflitos de
interesses que existe nas relações sociopolíticas da sociedade não destruam o
processo da Reforma Psiquiatra.
Falar em Clínica Ampliada diante de toda essa realidade social excludente
significa construir novos significados e novos sentidos. O tratamento deve buscar
devolver o sentido de vida ao paciente, a coletividade adoecida. Dentro dessa
proposta, o CAPS ad reconhece os indivíduos como possuidores de uma referência
cultural e histórica peculiar que influencia suas formas de sentir, pensar, agir e ser.
Percebe-se que a reorientação do modelo de atenção à saúde mental consiste
em um processo complexo, cuja efetivação exige profundo conhecimento sobre clínica
ampliada, equipe de referência, projeto terapêutico singular, redes de atenção, Direitos
Humanos, além de toda a legislação que embasa esse novo paradigma.
É importante ressalvar a relevância deste estudo, pois o mesmo contribui para
a organização dos serviços de saúde mental a fim de estabelecer uma possibilidade
de atenção integral, centrada no usuário. Sendo assim, acredita-se que este estudo
possa ajudar a equipe dos CAPS ad e outros serviços de saúde mental a olhar para
suas práticas cotidianas, na busca de desenvolver as potencialidades das terapêuticas
oferecidas, para que elas auxiliem na efetivação da reversão do modelo assistencial.
Outra contribuição importante se refere ao convite para algumas reflexões sobre o
trabalho em saúde, para que os serviços de saúde mental possam praticar uma
assistência acolhedora, humanizada, que escute as necessidades do sujeito,
oferecendo a oportunidade de autonomia, participação e cidadania.
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O policiamento comunitário na perspectiva dos moradores de favelas:
apontamentos etnográficos
Marcus Cardoso – PPGAS/UnB
Em resposta a uma série de enfrentamentos entre policiais e moradores de
favelas da cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do ano de 2000, o
Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, criou uma unidade
de policiamento comunitário dentro da estrutura da Polícia Militar. Ela foi batizada de
Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE). Na prática, o uso da
expressão “áreas especiais” foi utilizada como um neologismo para designar favelas,
visto que o grupamento atuaria exclusivamente nestas localidades1.
Como pesquisador acompanhei a atuação do GPAE nas favelas do Cantagalo
e do Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro, em um universo temporal que se iniciou
em 2001 e se estendeu até 2007, interessado na percepção dos seus moradores
sobre o policiamento. Uma síntese possível deste período pode ser descrita da
seguinte forma: Durante cerca de aproximadamente um ano a partir da sua
implantação o desempenho do grupamento foi tido como satisfatório e positivo por
parte significativa dos moradores com quem mantive relação no campo, para depois,
gradativamente, passar a ser alvo de críticas mais sistemáticas e declarações de
descontentamento, até que por fim, tornou-se alvo da indiferença daqueles que
viviam nas favelas.
A análise que se segue corresponde ao primeiro ano de atuação do
policiamento comunitário e a pergunta que orienta este artigo é por que o GPAE
teve uma inicial receptividade positiva entre aqueles que viviam nas favelas do
Cantagalo e do Pavão-Pavãozinho? Tal como entendo, para respondê-la
adequadamente é necessário que indaguemos sobre o sentido que meus
interlocutores deram à presença e atuação do GPAE, destacando a importância que
determinadas noções locais que envolvem concepções sobre direitos e justiça
assumem quando trata-se de pensar e falar da polícia.
O GPAE
O grupamento foi criado no ano de 2000 como uma unidade especializada no
patrulhamento e ocupação das favelas do Rio de Janeiro. Inspirado nos princípios
filosóficos e operacionais do policiamento comunitário, o grupamento assumiria
como função prioritária a garantia da segurança dos moradores destas áreas.
É interessante notar que a escolha das favelas como palco de atuação do
GPAE não foi fruto do acaso. Como se sabe, historicamente estas localidades foram
1

O pesquisador realiza estágio pós-doutoral no PPGAS/UnB com financiamento do CNPq. É
doutor em antropologia pela mesma instituição, pesquisador do INCT-InEAC e professor da
UNIFAP.
22
O recrudescimento contra os discursos que defendiam o respeito aos direitos humanos e o
aumento da demanda por mais repressão não se restringiu ao estado do Rio de Janeiro.
Reações semelhantes também ocorreram em São Paulo, como demonstraram Caldeira
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representadas como local da pobreza, degeneração, marginalidade e violência
(Perlman, 1977; Valladares, 2005). Estigma reiterado na década de 1980, quando
grupos organizados a partir da comercialização de drogas ilícitas passaram a atuar
sistematicamente tomando-as como base das suas operações (Zaluar, 1985). Este
fenômeno desencadeou o aumento da sensação de medo e insegurança entre a
população fluminense, impactando as políticas de segurança pública das décadas
de 1980 e 1990. Como apontaram Zaluar (2000) e Soares (1996), a reação ao medo
foi materializada através da demanda por “mais polícia”, pela explicitação do desejo
de que os policiais adotassem procedimentos mais repressivos, e pelo avanço
contra os discursos e as políticas de valorização dos direitos humanos e de
cidadania2. Neste cenário, o universo de pessoas que podiam (e podem) ter seus
direitos desconsiderados tinha cor e local específicos; eram, em sua maioria, jovens
negros do sexo masculino e moradores de favelas (Zaluar, 2010; Leite, 2012). Isto
parece confirmar a percepção de que a violação dos direitos civis tem como alvo
mais recorrente aqueles que já tiveram seus direitos econômicos e sociais negados.
Também parece confirmar que nossas polícias atuam de forma seletiva, guiadas
pela classificação hierárquica da sociedade (Kant de Lima, 1995; 2001). Projetos de
policiamento comunitário no Rio de Janeiro, como foi o caso do GPAE, ao menos
discursivamente, prometem modificar esta realidade, priorizando a garantia dos
direitos civis e sociais daqueles que residem em favelas.
Retornando ao GPAE, concebê-lo como um tipo de policiamento comunitário
significou estabelecer que seus agentes atuariam de modo a pôr em prática
procedimentos que favorecessem estratégias de prevenção ao crime, estimulando a
participação dos moradores no processo de tomada de decisão sobre a melhor
forma de atuar (coprodução de segurança). Para isto, o grupamento permaneceria
vinte e quatro horas nas favelas e prestaria serviço de polícia ostensiva, inibindo a
ocorrência de situações que colocassem vidas em risco (Blanco, 2003). Para
cumprir tal propósito, em suas ações cotidianas o grupamento procuraria
constranger o poder do tráfico e evitaria criar situações que provocassem conflitos
armados que expusessem os moradores ao risco de morte. Ao mesmo tempo,
exerceria um rígido controle interno de modo a desestimular procedimentos
violentos e/ou criminosos por parte dos seus agentes. Nas palavras de seu

22

O recrudescimento contra os discursos que defendiam o respeito aos direitos humanos e o
aumento da demanda por mais repressão não se restringiu ao estado do Rio de Janeiro.
Reações semelhantes também ocorreram em São Paulo, como demonstraram Caldeira
(2000) e Holston (2008).

2758

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

comandante, entre as funções do GPAE teriam destaques os procedimentos que
promovessem a:
prevenção do crime, com ênfase nas situações de risco pessoal e social,
que afligem crianças e adolescentes; redução do medo, através do
esforço contínuo (regular e interativo) empreendido pela ação do
policiamento ostensivo em neutralizar o domínio territorial armado
exteriorizado pela dinâmica do tráfico de drogas; a repressão qualificada
do tráfico e do uso de drogas, nas hipóteses de flagrante delito ou em
cumprimento de mandato judicial; prevenção e a repressão de eventual
conduta irregular praticada pelo policial, nas hipóteses de cometimento
de transgressão disciplinar e de crime (Blanco, 2003, pp. 108-109).

O GPAE e seus procedimentos

O controle territorial
Como apontado anteriormente, o grupamento foi criado com a proposta de
diminuir a sensação de medo e as situações de risco pessoal dos moradores das
favelas. Para isto adotaria medidas que impediriam que o tráfico controlasse, por
intermédio da intimidação exercida pela exposição e uso de armas de fogo, os
espaços físicos e o trânsito de pessoas no interior destas áreas. De início instalaria
postos de policiamento que contariam com a presença ininterrupta de policiais que,
por sua vez, realizariam rondas preventivas em diversos momentos do dia. No
Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, dois dos quatro postos de PCC foram instalados
onde anteriormente funcionavam as “bocas-de-fumo”. A fixação nestes locais
carregava um forte conteúdo simbólico. O grupamento destituíra do tráfico o poder
de apropriar-se de determinados espaços públicos com o objetivo de manter a
dinâmica da venda de drogas. Com isso sinalizava-se que, a partir de então, o
“movimento” não poderia mais atuar nas favelas da forma que estava habituado.
Tal como apontado nas suas diretrizes, a repressão à venda de drogas
ocupava um lugar secundário dentro das suas preocupações. Isso fica evidente
quando se presta atenção à seguinte passagem, já referida por mim neste artigo:
“repressão qualificada do tráfico e do uso de drogas na hipótese de flagrante delito”.
Na prática, isso significou que o “movimento” poderia manter a venda de drogas
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desde que fosse realizada de forma discreta e sem ameaça à segurança dos demais
habitantes das favelas.
Eles chegaram e dominaram. Então quem manda agora é essa polícia aí
e todo mundo teve que se ajeitar para não ter confusão. Do jeito que
está agora não tem como a rapaziada dominar da forma que fazia...
continuam por aí, mas pelo menos não tem mais morte nem outras
coisas (Augusto, Pavão-Pavãozinho)

O constrangimento do porte de armas
Diferente da postura em relação à venda de drogas, o uso e/ou exibição de
armamento pelo tráfico era uma das preocupações centrais do grupamento. E a
denúncia ou a constatação de sua presença acarretaria em medidas repressivas
que impactariam na comercialização de drogas e prisão daqueles que fossem pegos
portando-as. A partir de então os traficantes tiveram que realizar suas operações,
assim como a se relacionar com os demais moradores, sem a utilização explícita da
arma de fogo, o que produziu uma repercussão positiva, como se percebe na fala
de Conceição.
Só destes meninos não estarem mais andando armados por aí pra mim
já está muito melhor. A arma te assusta, você sabe. Te deixa insegura,
apavorada. Sem essa coisa eles são apenas meninos. Eles não são
ruins... mas com a arma na mão é muito perigoso porque a gente não
pode fazer muita coisa (Conceição, Pavão-Pavãozinho).

O fim das incursões
Como a proposta do GPAE era atuar de forma preventiva e permanente, se
fazendo presente vinte e quatro horas nas localidades atendidas, as chamadas
“batidas” – incursões policiais para apreensão de drogas, armas e cumprimento de
mandados judiciais para prisão de evolvidos com tráfico – deixaram de ser
realizadas. Para os moradores as incursões eram sinônimos de tiroteios e
arbitrariedade policial. Elas geravam apreensão e medo, potencializavam os riscos à
sua vida3. Com a presença permanente do grupamento o que se viu foi que os
tiroteios deixaram de ocorrer.

A escuta

3

Para ver mais sobre o medo proveniente dos tiroteios em favelas vale destacar o artigo de
Cavalcante, publicado em 2008 sob o título Tiroteios, legibilidade e espaço urbano.
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O GPAE trazia a promessa de um nova forma de interação com os moradores
baseada na adoção de procedimentos que indicassem o interesse com a segurança
e respeito à pessoa. Do ponto de vista do GPAE, a disposição à escuta significava
duas coisas: a consideração da opinião dos residentes nas tomadas de decisões
sobre melhores estratégias de atuação para a diminuição dos problemas e a tomada
de providências diante de eventuais denúncias sobre violência arbitrária ou ações
criminosas praticadas por policiais. O incentivo à participação na tomada de decisão
guiava-se por um dos principais postulados teóricos do policiamento comunitário, já
tratado neste artigo e que pode ser sintetizado como princípio da “coprodução de
segurança”.
O que percebi durante o campo foi que para meus interlocutores os
procedimentos adotados pelo comando do grupamento diante de denúncias de
malfeitos cometidos por policiais eram vistos como gestos mais significativos do que
a realização de reuniões com objetivo de abrir espaço para que se opinasse sobre a
melhor estratégia a ser adota pelo grupamento. Ou seja, a escuta praticada pelos
oficiais do grupamento e significada como positiva, como uma demonstração de que
suas falas eram levadas à sério, era aquela que resultava em punições aos policiais
acusados de agir arbitrariamente e de cometer irregularidades ou crimes 4. Com
esses procedimentos o comando do GPAE procurava demonstrar que a disposição
à escuta, o incentivo à colaboração dos moradores na tentativa de correção de
rumos, não eram, por assim dizer, jogo de cena. As denúncias eram investigadas e,
caso houvesse indícios de comprovação, os responsáveis receberiam punição.

Os moradores e o GPAE
O sentimento de Ruth, moradora do Pavão-Pavãozinho, quanto à presença do
Posto de Policiamento Comunitário (PPC) em frente a sua casa era ambíguo.
Depois de tantos anos morando na favela com suas duas filhas, presenciando as
arbitrariedades, uso excessivo de força e atentados à vida cometidos por policiais
militares e civis, era difícil, de uma hora para outra, acreditar que a partir de então
tudo mudara. A experiência ensinava que não se deveria confiar na polícia. E agora
os policiais estavam lá, bem diante da sua casa, vinte e quatro horas por dia. Apesar
da desconfiança ela admitia que as coisas tinham melhorado na favela. Mas
melhorado por quê? Porque sua presença constrangeu o “movimento”. Sua
experiência ensinara que eles também são perigosos. Assim como os policiais, eles
4

Segundo o comandante do grupamento, em um ano, parte significativa do efetivo que
compunha o policiamento nas favelas teve que ser renovado como resultado da
comprovação de denúncias feitas pelos moradores (Blanco, 2003).

2761

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

matam, agridem, humilham e desrespeitam as “pessoas de bem”5. Resumindo: ela
desconfiava da polícia, mas estava satisfeita com as consequências de sua
presença no Pavão-Pavãozinho. O detalhe ainda não mencionado é que o PPC
fixado em frente a sua casa, ocupou um ponto importante na dinâmica e
organização do tráfico. Justamente onde antes as drogas eram embaladas e onde
ocorriam alguns acertos de conta. Ruth diz que perdeu as contas de quantas vezes
presenciou episódios ditos por ela como violentos.
Eu não gosto que tenha esse posto da polícia aqui em frente à minha
casa porque você não sabe o dia de amanhã. E passo e não falo e nem
olho para esses policiais que ficam aqui... Mas com eles aqui (a polícia)
está melhor que antes. Antes eu era obrigada a ver tudo, todas as coisas
ruins que você pode imaginar eu vi. Tanto espancamento que eu não
saberia dizer quantos, muitos mesmo... Aqui onde está a polícia agora,
esses garotos surravam as pessoas, batiam no rosto, faziam ficar de
joelhos pedindo (...) (Ruth, Pavão-Pavãozinho. GRIFO MEU).

À época, Ruth tinha 45 anos e morava com suas duas filhas; Helen e Cleicy. A
primeira com 16 e a segunda com 22 anos. As jovens reforçavam o cenário descrito
pela mãe, contando como o espaço em frente a sua casa era utilizado pelo
“movimento”.
Toda hora! A noite aqui era uma gritaria. Eu chegava da escola e subia
logo, nem parava pra conversar com ninguém. Não ficava dando mole
aqui na frente porque qualquer hora tinha tiro ou maldade. Gente
chorando, gente pedindo, mas a rapaziada aqui não tem pena não. Tá
devendo vai ter que pagar de algum jeito... se eles acham que tem como
arrumar o dinheiro, eles só te batem até você ficar arriado. Agora, se deu
calote e não vai pagar, eles batem, fazem muita maldade e depois te
matam (Ruth, Pavão-Pavãozinho).

Não havia completado um ano que seu ex-marido saíra de casa para morar
com outra mulher na favela da Rocinha. O fato de serem três mulheres sem a
presença de um homem era mais um motivo de preocupação para Ruth. Segundo
ela, um dia, sem mais nem menos, suas filhas poderiam tornar-se vítimas de abusos
5

“Pessoa de bem” é “movimento” são categorias locais amplamente difundidas e que
costumam ser acionadas quando se trata de comparar pessoas e opções dentro das favelas.
Envolvem noções de dignidade e moralidade. Enquanto “movimento” refere-se ao crime
organizado local, “pessoa de bem” pode se referir a todos que não aderiram ao crime.
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ou assédios daqueles que pertenciam ao tráfico, justamente por não haver uma
figura masculina que as protegessem. Já para Cleicy e Helen a ausência da figura
masculina não representava um problema. O problema estava no fato de que
“movimento” não respeitava ninguém.
Seu Augusto, aposentado, viúvo e morador da favela do Pavão-Pavãozinho
tinha opinião semelhante à de Ruth. Ele também desconfiava da polícia, mas estava
satisfeito com as consequências da sua presença e com a maneira que estavam
atuando na favela.
A polícia é a polícia. Tem que desconfiar porque eles têm o vícios e
essas coisas não mudam de uma vez. Mas, respondendo sua pergunta,
eu acho que melhorou sim. Não é a maravilha que dizem na TV, mas é
verdade que está melhor. Os tiroteios pararam... e tem essa coisa deles
não subirem atirando (...) (Augusto, Pavão-Pavãozinho).

Débora, por sua vez, era mais explícita ao ressaltar como a chegada do
grupamento gerou um impacto positivo no cotidiano. Nascida no Cantagalo, por lá
cresceu, conheceu Carlos e com ele se casou. Com 29 anos, nunca morou em outro
lugar. Ela considerava que a chegada do GPAE inibiu a atuação do “movimento”,
fazendo com que diminuíssem os episódios de abusos e violência. Para Débora a
referida mudança não ficou restrita à inibição das práticas abusivas cometidas pelo
dos membros do grupo criminoso local. Ela também entendia que havia ocorrido
uma modificação na forma como os policiais se relacionavam com os demais
moradores.
O que importa é que não tem mais tiroteio... antes, o que acontecia era
que chegava de qualquer jeito, atirando sem querer saber quem estava
no caminho, e depois que morria era só dizer que era bandido... o pior é
que eles não estavam nem aí mesmo, se tivesse no caminho o problema
era seu (Débora, Cantagalo. GRIFO MEU).

Ao encontro das expectativas dos moradores
Como se viu até aqui, a melhora momentânea no cotidiano das duas favelas
era atribuída a atuação do GPAE. Mas melhora em relação a quê? Quais eram as
práticas policiais que geravam insatisfação entre os moradores e o que isso nos diz
sobre os parâmetros que, no momento da pesquisa, pautavam o olhar local sobre a
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polícia e seus agentes? À época, práticas abusivas com uso excessivo e ilegal da
força, execuções, existência de acordo corrupto que permitia ao “movimento”
controlar a ocupação dos espaços e a sociabilidade nas favelas, além de
procedimentos que colocavam em risco a vida daqueles que por lá moravam eram
as queixas mais recorrentes direcionadas aos policiais.

Para além dos procedimentos: respeito, dignidade e direitos
As narrativas apresentadas até aqui apontam para algum nível de demanda
por reconhecimento moral (Honneth, 1996; Taylor, 1994; Cardoso de Oliveira, 2002).
Explico: tal como entendo, tanto as críticas à polícia quanto as narrativas positivas
sobre o GPAE eram elaboradas tendo como referência uma determinada noção de
dignidade

construída e compartilhada localmente. Neste contexto, a categoria

“respeito”, recorrentemente acionada entre meus interlocutores para definir
situações onde entendia-se que sua dignidade tinha sido reconhecida ou
desconsiderada, ocupava um lugar central em suas narrativas. Era através dela que
interpretavam e narravam suas experiências concretas com os policiais e com o
tráfico.
“Respeito” designava o tratamento adequado que indica o reconhecimento da
dignidade das pessoas moradoras das duas favelas. Este reconhecimento deveria
ser materializado na adoção, por parte dos policiais,

de procedimentos que

demonstrassem o interesse dos agentes em preservar a vida e a segurança dos
locais. Procedimentos que sinalizam-se o entendimento de que havia a
consideração dos habitantes do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo como pessoas
merecedoras de atenção e cuidado por parte dos agentes públicos. Contudo,
receber este tipo de tratamento, ser alvo de tratamento que indique cuidado, que
preserve a reconheça a dignidade das pessoas não é, necessariamente, uma
prerrogativa de todos os moradores. O tratamento respeitoso é visto como um direito
de determinado “tipo de pessoa” que, devido a sua condição moral, deveria ter sua
integridade garantida. Daí se entende porque construções discursivas que opõem
“pessoa de bem”, “pai ou

mãe de família” e “trabalhador” ao “movimento”,

“marginais” ou “bandidos” continuam aparecendo recorrentemente nas narrativas
dos moradores das duas favelas. É a adesão a um determinado tipo de ética do
trabalho diferenciando moralmente uns dos outros que habilita a reivindicação por
respeito e distingue aqueles que aderiram ao “movimento” dos que não aderiram. Da
perspectiva de quem não faz parte do tráfico, dizer-se “pessoa de bem” ou
“trabalhadora” é reafirmar-se como moralmente superior àqueles que viraram
“bandidos”. Sendo assim, a prerrogativa de ter seus direitos respeitados não se

2764

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

estendia à totalidade dos residentes das duas favelas. Na percepção local havia
pessoas que deveriam ser tratadas de forma que tivessem seus direitos preservados
– contra quem os abusos eram considerados um atentado à dignidade –, e havia
aqueles que, devido ao envolvimento com o “movimento”, estavam sujeitos a
tornarem-se alvos de abusos.
Como podemos observar, as reclamações contra a polícia encontram respaldo
nas normas constitucionais. Entretanto, as demandas por tratamento respeitoso e as
insatisfações com o que consideravam desrespeito não guardava relação com a
inobservância dos preceitos legais que garantem o alcance universal dos direitos de
cidadania. Não se trata da insurgência de um movimento que contesta tratamentos
diferenciados e que se constrói tendo como horizonte o desejo de consolidação de
uma cidadania democrática igualitária. O que as narrativas trazidas neste artigo
sugerem é que estamos diante daquilo que Holston (2008) chamou de princípios da
cidadania diferenciada, onde os direitos são significados como privilégios de
determinados grupos. Tal como aparece nas falas dos meus interlocutores,
“respeito” não expressa o desejo ou demanda por observância à norma escrita no
papel, mas sim à pessoa. Pessoa que, segundo eles, dependendo das suas
escolhas, merece ter sua dignidade reconhecida por meio de tratamento adequado.
Essa constatação me permite sugerir que esta categoria local expressa a
expectativa do reconhecimento da “substância moral das pessoas dignas” (Cardoso
de Oliveira,

2011). Destarte, o que se espera é que o comportamento policial

indique este tipo de reconhecimento. E o que gera insatisfação ou indignação não é
a ausência do compartilhamento de uma percepção mútua de igualdade, mas sim a
percepção de que a condição moral não é reconhecida como suficiente para que o
sujeito se torne alvo de um tratamento respeitoso que considere sua dignidade.
As reclamações direcionadas à postura policial nas favelas eram construídas a
partir do entendimento de que os agentes não respeitavam os moradores, como fica
evidente, por exemplo, nas falas de Débora e Ruth. Os gestos de desrespeito se
materializavam por meio de descasos e omissões, além do uso arbitrário, excessivo
e ilegal da força, fosse ela letal ou não. Todas estas práticas, umas com maior
intensidade que outras, provocavam aviltamento responsável pela imagem negativa,
amplamente compartilhada entre meus interlocutores, que se tinha da polícia 6 .
Como procurei demonstrar, no caso etnográfico tratado neste artigo, a suposta
6

Sobre isto, é interessante observar as reflexões de Simião (2013) sobre o Timor-Leste,
onde ele utiliza a correlação estabelecida por Cardoso de Oliveira (2002) entre “indignação”
e “insulto” para afirma que diante de um determinado grupo que compartilha dos mesmos
elementos simbólicos, um gesto de insulto moral contra um indivíduo pode gerar um
sentimento coletivo de indignação.
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corrupção policial representava um problema porque deixava os moradores a mercê
do “movimento”, sendo percebida como descaso com sua segurança. A maneira
como as operações policiais eram conduzidas nas favela, muitas vezes provocando
tiroteios, também era vista como um descaso que colocava vidas em risco. Fosse
pela omissão, fosse pela negligência, o descaso era vivenciado como uma
demonstração de desrespeito. O mesmo ocorria em relação as agressões físicas
cometidas pelos próprios agentes. Episódios desta ordem eram experimentados
como atos ignominiosos, deliberadamente perpetrados para infligir humilhação
contra a pessoa. O tom adotado diante de eventos assim era o de revolta.
Indignação provocada pela percepção de que os policiais não tinham interesse ou
capacidade de reconhecer a condição moral das “pessoas de bem”, trabalhadoras,
cumpridoras de suas obrigações, que não estavam envolvidas diretamente com o
tráfico de drogas.
O problema estava justamente no não reconhecimento desta distinção (que
deveria implicar em tratamento diferenciado) por parte dos policiais. Ao contrário, a
forma como os agentes procediam indicava que o entendimento que imperava era o
de que a única diferença a ser considerada era a que opunha os moradores das
favelas aos do asfalto, quando o que deveria operar era o reconhecimento da
oposição

entre

“trabalhadores/pessoas

de

bem”,

de

um

lado,

e

os

“traficantes/bandidos” de outro. Passagens como “a maioria aqui é gente que
trabalha”, que associam esta condição à expectativa de ser respeitado e de ter sua
segurança considerada, aproximam os moradores do Pavão-Pavãozinho dos da
Vieira Souto, reafirmando que aqueles que trabalham e não aderem ao crime
deveriam, independente da sua condição socioeconômica, ter seus direitos
garantidos.
Como argumento, a percepção sobre a polícia guardava relação direta com o
entendimento que tinham dos procedimentos adotados por seus agentes. Se eram
respeitosos ou não, se reconheciam ou não a condição moral das pessoas. No caso
específico das reclamações, quando consideravam terem sido desrespeitados, a
estrutura da narrativa era composta por três partes: havia o apontamento da queixa
propriamente dita; a identificação de que o ato apontado era vivenciado como um
desrespeito; e, por fim, a explicitação da demanda e do desejo de mudança desta
situação. Ainda que não se apresentasse necessariamente nesta ordem, tanto as
falas de Ruth como de Débora, são um bom exemplo do que aponto. As duas
queixavam-se da forma como os agentes levavam a cabo operações nas favelas,
assim como do tratamento dispensado aos moradores, identificando estas práticas
como desrespeitosas para então afirmar que gostariam de ser tratadas de forma
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diferente. Para deixar a insatisfação clara, elas laçavam mão da comparações com
os procedimentos, que supunham, eram adotados pelos mesmos agentes quando
realizavam suas operações no “asfalto”.
A situação se modifica quando se tratado GPAE. A experiência deixa de ser
significada como marcada pelo desrespeito. Interferir na forma como se dava o
controle das favelas pelo tráfico era experimentada como algo positivo. Como disse
seu Augusto, os policiais do GPAE “chegaram e dominaram” e com isso o
“movimento” teve que modificar a forma como procedia nas favelas. Mais que isso, a
presença policial fez com que os episódios de violência, abusos e desrespeitos
cometidos por traficantes se tornassem menos frequentes, como podemos observar
a partir das falas de Ruth e suas filhas. A repressão à exposição de armas de fogo
também era vista como uma demonstração de cuidado com a segurança daqueles
que não pertenciam ao tráfico, como me disse Conceição. O mesmo em relação ao
fim dos tiroteios, a modificação do tratamento dispensado por policiais em sua
relação direta com os moradores, e a postura do comando do GPAE quando da
constatação de desvio de conduta de seus agentes. Estes procedimentos eram
significados como uma demonstração deferência, de respeito. Imagino que tenha
ficado claro que o tratamento respeitoso era visto com um direito das “pessoas de
bem”. Tal como entendo, isso indica haver uma relação direta entre o sentido
atribuído a categoria respeito e concepções locais sobre direitos e sobre justiça.

Considerações finais
Para concluir, cabe indagar se a experiência específica do Cantagalo e PavãoPavãozinho pode nos ensinar algo sobre as possibilidades de sucesso ou fracasso
de iniciativas desta natureza. Acredito que sim. Como diversos autores demonstram,
projetos baseados na premissa do policiamento comunitário sejam bem sucedidas é
necessário o apoio da população que receberá o serviço. Para que isso aconteça é
necessário haver o compartilhamento de confiança, de lado a lado. Sem isso não há
possibilidade de que se estabeleça uma relação capaz de propiciar a “coprodução
de segurança”.
A desconfiança dos habitantes das favelas do Rio de Janeiro para com a
polícia é histórica e tem fundamento. Modificar este cenário leva tempo e
comprometimento que deve ultrapassar conveniências políticas e interesses
eleitorais, além de uma incessante busca por transformação da cultura policial. Caso
contrário, não se encontrarão meios de aproximar os dois lados, que na maioria das
vezes se veem como antagônicos. A superação disto só será possível se os
moradores desta áreas virem na ação policial a consideração da sua condição de
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sujeitos merecedores de tratamento respeitoso que reconheça sua condição moral e
para isso é necessário que os policiais estejam dispostos a dar atenção às
demandas, reclamações, concepções de direitos e justiças dos moradores.
A análise dos depoimentos apresentados aqui nos permite considerar que
estamos tratando de demandas por reconhecimento da dignidade, materializada na
fala dos meus interlocutores pela expectativa de tratamento respeitoso. Os
procedimentos policiais apontados como problemáticos são os vivenciados como
desconsideração à condição moral das “pessoas de bem” e “trabalhadores”. Por sua
vez, a forma como o GPAE atuava nas favelas fez com que os moradores
considerassem que estavam recebendo tratamento digno. Em outras palavras, o
grupamento foi capaz de fazer com que os moradores se sentissem respeitados.
Percepção que o GPAE não foi capaz de sustentar por muito tempo.
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PONTOS DE CULTURA COMO POTÊNCIA LOCAL:
A EXPERIÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRIBAL EM CABO FRIO – RJ – BRASIL

FERNANDO LUIZ SILVA CHAGAS 1
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

Resumo:
Neste artigo, abordaremos as contribuições do "Ponto de Cultura: Tribal Sobre Rodas
da Animação", selecionado pelo "Programa Cultura Viva", do Governo Federal para o
desenvolvimento local de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Especificamente, pretendemos
observar as possibilidades de ampliação das atividades locais a partir do "Tribal Sobre
Rodas da Animação". Nesta pesquisa, é visto a importância de políticas públicas para
cultura como base para o desenvolvimento local.
Palavras-chave: desenvolvimento local; políticas públicas; políticas culturais.
Abstratc:
In this article, investigated the contributions of "Ponto de Cultura: Tribal Sobre Rodas
da Animação" selected by "Programa Cultura Viva", the Federal Government for local
development of Cabo Frio, in Rio de Janeiro. Specifically, we aim to expand the
possibilities of local activities from the “Tribal Sobre Rodas da Animação".

In this

research, is seen the importance of public policies for culture as the base for local
development.

Key words: local development; public policies; culture policies.

1

Mestrando em Política Social no departamento de Serviço Social da Universidade Federal
Fluminense – UFF - Niterói – RJ – 2014.
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INTRODUÇÃO
Em 2004 deu-se início, na gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura (Minc),
o Programa Cultura Viva. O programa em questão se apresenta como uma ação pública
com vistas à reorganização do trabalho cultural. Seu objetivo maior é viabilizar a cultura em
redes solidárias que realizem a produção cultural.
O artigo aqui apresentado pretende abordar as atividades da Associação Cultural Tribal
nos dois anos que se seguiram após tornar-se um ponto de Cultura (2010 a 2012). Portanto
é importante conhecer os aspectos do Programa Nacional de Arte Cultura, Educação e
Cidadania – Cultura Viva, para assim evidenciar as conquistas, os avanços e os desafios
presentes no dia-a-dia de uma associação cultural que em um curto espaço de tempo se vê
atrelada a um mundo novo de conceitos, regras, e sonhos e muita burocracia.
Cabe dizer que a metodologia de pesquisa foi participante, o que possibilitou um estudo
muito rico e por vezes um limite muito tênue na análise do conteúdo e do discurso que o
objeto propõe. E que o envolvimento, do autor, como parte desse objeto de estudo não
comprometeu a análise. A lógica do Programa Cultura Viva em que se potencializa e se
protagoniza a ação cultural dos pequenos grupos artísticos, gerando uma forte autonomia,
evitou criar uma visão pessoal do objeto, pois ele por si só já carrega a sua identidade.
Assim pretende-se mostrar parte desta história que são os Pontos de Cultura espalhados
pelo Brasil num pequeno recorte, tendo como cenário uma pequena cidade do interior do
Estado do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA
O primeiro resultado de observação direta do Ponto de Cultura: “Tribal Sobre Rodas
da Animação” foi perceber um discurso institucional sobre a dificuldade em se lidar com os
métodos, conceitos e práticas da política do Programa Cultura Viva. A partir disso, foi
necessário buscar fundamentos através de pesquisas bibliográficas e grupos de estudos na
área para se entender o caso. Em termos de estudos específicos temos o livro de Célio
Turino “Ponto de Cultura: O Brasil de baixo para cima” São Paulo, Anita (2009) com uma
abordagem prática e teórica consistente sobre os Pontos de Cultura sendo a literatura
fundamental deste trabalho e que auxiliará em vários momentos a compreender a estrutura
dos Pontos de Cultura. A metodologia deste trabalho tem na pesquisa participativa a
possibilidade de um entendimento maior sobre os desafios do objeto estudado.
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PONTOS DE CULTURA: A CULTURA VIVA
A vitória de Luís Inácio Lula da Silva, na eleição para presidente do Brasil em 2003,
não foi apenas uma vitória política, mas, sobretudo uma vitória cultural. Numa pequena
reflexão, perceberemos o quanto essa assertiva sobre a chegada de Lula ao poder é
pertinente. Primeiro por ser Lula um representante vindo direto da classe trabalhadora,
metalúrgico e emissário de uma camada popular, um contraste com os antigos governos,
elitistas, acadêmicos; segundo pelas propostas de colocar o povo com sua cultura e
diversidade, como protagonista da história do país, quebrando com os paradigmas herdados
pelas políticas dos governos da ditadura, e após a redemocratização 2, dos governos
neoliberais. Assim, tomou conta do país a esperança de um novo ciclo para sociedade, que
seria marcado por uma importante transformação social. Essa vontade era fruto de um
passado recente, com grandes feridas a serem curadas, como podemos citar Jorge Mattoso:
Desde o início desse período em 2003, quando da posse do primeiro
governo de Lula, o país buscou sair de um imbróglio no qual se encontrava
havia duas décadas, marcado por um crescimento econômico insuficiente,
baixas taxas de investimento, acentuada vulnerabilidade externa, redução
da capacidade de intervenção e regulação do Estado, elevação do
desemprego, precarização do trabalho e aprofundamento de nossas
vergonhosas miséria e desigualdade. Ao longo desses dez últimos anos, o
Brasil não somente rompeu com aquele quadro terrível, que parecia
endêmico e sem fim, como passou por um período de consolidação
democrática e de conformação de uma nova forma de desenvolvimento. E,
não menos importante, com um crescente reconhecimento popular de que
essa nova realidade vivida pelo país representa avanços consideráveis e
conquistas históricas nos campos econômico e social. (Sader, 2013, pg.
111).

Lula então atribui à política um novo papel na organização e na consolidação das
condições necessárias para se chegar a uma sociedade brasileira mais justa, democrática e
mais ética. Garante, a partir das diferenças e especificidades do povo brasileiro, uma
mediação que levasse em conta as necessidades dos diversos grupos que a compõe, e que
historicamente foram oprimidos, como os negros, os índios, e a classe trabalhadora em
geral.
A cultura, no bojo dessa nova perspectiva de governo, passa a ocupar um lugar de
destaque nos arranjos políticos com vistas à contribuição para a formação de uma
sociedade mais democrática, inclusiva, autônoma, produtora e protagonista de práticas
econômicas, culturais e sociais. O discurso do governo Lula veio afirmar e dar a cultura o
seu papel fundamental na construção de um país sonhado, garantindo a preservação da
identidade, da cidadania e da superação da exclusão social. Tomamos a definição de
2

Redemocratização compreende-se como sendo os anos que sucederam ao fim da ditadura militar brasileira a
partir de 1985.
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Teixeira Coelho em seu “Dicionário Crítico de Política Cultural”, como modelo teórico que a
princípio seguiremos para as definições sobre políticas culturais. Entendemos que este
campo de estudo é vasto, por vezes impreciso, abarca outras definições, e agrega novos
valores, mas sentimo-nos, neste primeiro momento, contemplados nestas afirmações:
A política cultural é entendida habitualmente como programa de
intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas
ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades
culturais da população e promover o desenvolvimento de suas
representações simbólicas. Sob este entendimento imediato, a política
cultural apresenta-se assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por
esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da
cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento
do aparelho burocrático por elas responsável. Essas intervenções assumem
a forma de: 1. normas jurídicas, no caso do Estado, ou procedimentos
tipificados, em relação aos demais agentes, que regem as relações entre os
diversos sujeitos e objetos culturais; e 2. intervenções diretas de ação
cultural no processo cultural propriamente dito (construção de centros de
cultura, apoio a manifestações culturais específicas, etc.) (Coelho, 1997, pg.
292).

Não é difícil entender porque a cultura no Brasil esteve sempre em segundo plano,
não houve, ao longo de nossa república, políticas públicas contundentes que assegurassem
investimentos que pudessem evidenciar, manter, sustentar e fomentar as diversidades
culturais por ai espalhadas nesse país continental. Nessa perspectiva, Gilberto Gil como
Ministro da Cultura trouxe uma grande notoriedade para a pasta. Enfim a cultura possuía
alguém com notório reconhecimento social e artístico.
Cabia agora justamente conciliar esse reconhecimento, com uma prática que de fato
mudasse os rumos das políticas públicas3 para cultura no Brasil. A criação do programa
Cultura Viva, idealizado por Célio Turino, na época secretário de Cidadania Cultural no
Ministério da Cultura (MinC), a convite de Gilberto Gil, promoveu uma extraordinária
mudança no foco das ações públicas de investimento na cultura, possibilitando enxergar um
Brasil magnífico, mas intimidado por um sistema excludente que sempre privilegiou a cultura
de massa4.
O programa Cultura Viva é, sobretudo, uma política pública de mobilização
e encantamento social. Mais que um conjunto de obras físicas e
equipamentos, implica a potencialização das energias criadoras do povo
brasileiro. Não pode ser considerado um simples “deixar fazer”, pois provém
de uma instigação, de uma emulação, que é o próprio do-in antropológico.
Mas os rumos, as escolhas, as definições ao longo do processo, são livres.
E os resultados, imprevisíveis. E, provavelmente, surpreendentes. Seu
3

Política pública é um sistema de decisões estimulado por uma autoridade. Esse sistema de
decisões se traduz em ações ou omissões – preventivas ou corretivas – que visam modificar ou
manter a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio das definições de fins, objetivos e
estratégias de atuação.
4
Chama-se cultura de massa toda cultura produzida para a população em geral - e veiculada pelos
meios de comunicação de massa. É toda manifestação cultural produzida para o conjunto das
camadas mais numerosas da população, e se diferencia da cultura erudita e da cultura popular.
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sucesso depende de interação, de troca de informações e de ampla
distribuição de conhecimento e de realizações. Gilberto Gil. 2004.

O Ponto de Cultura faz parte do Programa Cultura Viva, criado em 2004, pelo
Ministério da Cultura (Minc) com mais quatro iniciativas: Cultura Digital, Agente Cultura Viva,
Escola Viva e Griô. O Programa tem como princípio básico incentivar atividades culturais
viabilizando o financiamento público para pequenos grupos e comunidades que estão fora
das Regiões centrais do Brasil que sempre receberam mais investimento que outras áreas
do País. O Programa Cultura Viva através de editais dos Pontos de Cultura possibilitaram a
transferência direta de recursos aos grupos artísticos.
Assim o programa rompe com um modelo de política cultural que tinha como base
apenas as leis de incentivo, pois transfere diretamente os recursos por meio de edital
público, reorganizando e distribuindo os recursos para as ações culturais. Isso pôde ser
identificado claramente a partir dos anos 90 quando o principal meio de financiamento
cultural eram os mecanismos de renúncia fiscal, em especial a Lei Rouanet. O que se gerou
foi um grande desequilíbrio na produção artística, pois apenas os grandes produtores se
tornariam o foco dessa política. Assim uma relação mercadológica muito forte se instalou e
que resultava apenas nos bens culturais produzidos e o quanto deles capitalizariam as
empresas que da renuncia fiscal. “Uma lei que deveria incentivar a cultura nacional passou a
ser parte das estratégias de marketing de grandes empresas privadas, com custo zero”
Sader. (In:Célio Turino, 2009, p.7).
É razoável supor que, na história recente brasileira, houve poucas ações tão
contundentes para cultura como o Programa Cultura Viva. Ainda há um grande caminho a
se percorrer nesse sentido. O Cultura Viva como programa de políticas públicas sociais
voltadas para a cultura e que assegure a possibilidade de se manter a identidade desse
nosso pais, sofreu um grande abalo de 2010 a 2012, na gestão da Ministra Anna de
Holanda.
O que menos se esperava era um esfriamento nos diálogos com o MinC e nesse
sentido o programa se mostrou tão importante que os Pontos de Cultura5 se fortaleceram
ainda mais conceitualmente para impor ao governo que o Cultura Viva seria um caminho
sem volta e que tanto os estados e municípios já absorviam a essência do Programa. Um
bom exemplo acontece na cidade do Rio de Janeiro onde já existem Pontos de Cultura em
rede municipal.

De acordo com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural6 do

ministério da cultura (de 2004 a 2012) existem hoje no Brasil cerca de 3.844 pontos de
5

Mais informações sobre os pontos no endereço eletrônico: www.cultura.gov.br/Culturaviva/
secretaria/scdc-em-numeros/
6
Os Pontos de Cultura do Estado do Rio de Janeiro mantêm desde 2006, um fórum que representa
uma parcela da sociedade civil organizada, dos gestores das instituições dos primeiros convênios
com o Ministério da Cultura - MinC a partir de 2004, quando foi lançado o Programa Cultura Viva.

2775

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

cultura. Grande parte ainda na Região Sudeste, mas com a perspectiva de um crescimento
até 2014 nas outras regiões.
SOBRE O PROGRAMA CULTURA VIVA
Mas o que de fato tornou o Programa Cultura Viva tão evidente nesse processo de
valorização do fazer cultural brasileiro? O Cultura Viva baseia-se no financiamento público
direto para pequenos produtores artísticos, grupos locais, associações, comunidades
quilombolas e rurais. Diminuindo a burocracia do repasse das verbas reduzindo assim o
conhecido clientelismo. Os pontos de cultura recebem uma verba de R$ 180 mil durante um
período de três anos. “[...]é o Estado reverenciando a ação direta do povo, sem
intermediação, e este reconhecimento oficial desencadeia um processo de articulação em
rede e de empoderamento social[...]” (Turino, 2009). Esse recurso vai direto para a conta
dos grupos que são contemplados por meio de edital público. Essa possibilidade permitiu
três aspectos importantíssimos para as comunidades que participam dos Pontos de Cultura:
o protagonismo, a autonomia e articulação em rede. Os Pontos de Cultura permitiram aos
grupos um maior diálogo com o Estado e com a comunidade, fortalecendo ainda mais suas
identidades culturais.
O Ponto de Cultura foi o principal elemento articulador das políticas culturais do
governo Lula desenvolvido a partir do Programa Cultura Viva, e ofereceram uma espécie de
passaporte para a diversidade das expressões e produções da cultura nacional, fazendo
com que ela cruzasse fronteiras entre cidades, entre os estados, permitindo o intercâmbio
de culturas, de linguagens, de modos de vida, de gente, de pessoas que tinham a mesma
essência, a mesma alma, o mesmo idioma, irmãos que estavam tão pertos e não se viam
não se reconheciam, pois afastados distanciados pela soberania de uma política que
privilegiava a cultura elitizada apropriadora e usurpadora do popular e do tradicional, os
colocavam no anonimato, na solidão de suas vidas.
As políticas culturais então nascem num horizonte de diálogos entre o poder público
e a sociedade civil, e que são materializados na criação dos mecanismos que iriam permitir
esse encontro entre os gestores públicos culturais e a sociedade. Essa percepção fica clara
como nos coloca Célio Turino:
A aplicação do conceito de gestão compartilhada e transformadora para os
Pontos de Cultura tem por objetivo estabelecer novos parâmetros de gestão
e democracia entre Estado e Sociedade. No lugar de impor uma
programação cultural ou chamar os grupos culturais para dizerem o que
querem (ou necessitam), perguntamos como querem. Ao invés de entender
a cultura como produto, ela é reconhecida como processo. [...]Ponto de
Cultura é um conceito de política pública. São organizações culturais da
sociedade que ganham força e reconhecimento institucional ao estabelecer
uma parceria, um pacto, com o Estado. Aqui há uma sutil distinção: o Ponto
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de Cultura não pode ser para as pessoas, e sim das pessoas; um
organizador da cultura no nível local, atuando como um ponto de recepção
e irradiação de cultura. Como um elo na articulação em rede, o Ponto de
Cultura não é um equipamento cultural do governo, nem um serviço. Seu
foco não está na carência, na ausência de bens e serviços, e sim na
potência, na capacidade de agir de pessoas e grupos. Ponto de Cultura é
cultura em processo, desenvolvida com autonomia e protagonismo social
(Turino, 2009, p. 63-4).

Apesar do diálogo construído entre os Pontos e o estado, ainda existem muitos
entraves que freiam o andamento dos Pontos como: enquadramento nos editais, a
burocracia no repasse das verbas, a exigência nas prestações de contas e sobre tudo na
rígida documentação que os pontos precisam para funcionar. Poderíamos fazer uma
simples comparação entre uma empresa de construção civil que recebe milhões por mês e o
Ponto de Cultura que recebe cerca de R$ 5 mil por mês. Para ambos a legislação é igual, a
mesma quantidade de documentos, certidões e prestação de contas que se submete uma
grande empresa também acontece com um pequeno grupo artístico de teatro de bonecos. A
análise comparativa visa não minimizar a responsabilidade com o dinheiro público, mas sim
apontar a peculiaridade das ações artísticas culturais, e assim tentar sensibilizar o poder
público sobre essa diferença da natureza dessas ações culturais, na maioria das vezes
imateriais, e que são tratadas como um produto meramente quantitativo e portanto,
submetido a rigidez burocrática, fria e insensível. Assim o que o Programa Cultura Viva
facilita em termos de recursos, a legislação e a burocracia atrasam na sua realização.
Todavia este trabalho tem o intuito de evidenciar os resultados do Programa Cultura Viva
tendo como experiência um pequeno grupo cultural da cidade do interior do Estado do Rio
de Janeiro.

PONTO DE CULTURA, PONTÊNCIA LOCAL
Surgia em 2003 na cidade de Cabo Frio – RJ, uma instituição denominada
Associação Cultural Tributo a Arte e a Liberdade, mais conhecida como Tribal. Essa
entidade reunia um grande número de artistas de vários segmentos da cidade: atores,
músicos, dançarinos, fotógrafos, cineastas, artesãos, tatuadores e artistas plásticos. Outra
característica era a diversidade das pessoas, existiam tanto uns mais velhos e experientes,
quantos outros tantos novos e inexperientes. Essa mistura de idades e fazeres gerou um
motor muito forte de sonhos, ideias e vontades que se seguiram nas suas ações artísticas
culturais e políticas dentro do município de Cabo Frio, RJ e que ao longo de quase 10 anos
se expandiram pra toda Região dos Lagos7.
7

A Microrregião dos Lagos, usualmente conhecida como Região dos Lagos classificada como Região
da Costa do Sol é uma região do Estado do Rio de Janeiro, pertencente à mesorregião das Baixadas
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Dentro de suas atividades a que mais se destaca são as participações nas ações
políticas culturais de Cabo Frio. Essa cidade histórica com mais de 500 anos de
descobrimento sendo a 1ª feitoria do Brasil por onde personalidades modernas como
Charles Darwin, Dom Pedro II passaram, não há como negar sua importância na construção
de saberes e de culturas, sua pesca, seu sal, sua música, seu teatro e seu folclore
habilitam-na como um cenário grandioso na história do Estado do Rio de Janeiro. É dentro
deste lugar privilegiado que a Tribal realiza suas atividades há quase uma década, uma
criança tentando brincar num quintal cheio de mistérios.
É sem duvida um desafio muito grande o exercício democrático e coletivo de ações
culturais por uma entidade sem fins lucrativos e que tem no seu corpo diretor e associados o
maior e mais valioso bem. E junte-se a isso paixão, amor, dedicação, trabalho, “ralação”,
alegrias e algumas dívidas. É nesse ponto sobre dívidas que começaremos a delinear o
papel da Tribal como Ponto de Cultura do MINC junto à secretaria de Estado de Cultura do
Rio de Janeiro.
Uma grande dificuldade que grupos artísticos de teatro, de música ou de cultura
popular enfrentam é sem dúvida alguma conciliar a criação artística ao financiamento de
suas ações. A dificuldade entre o produto artístico pronto e a sua circulação se apresenta
como um grande nó para os fazedores culturais. Essa questão não esteve distante da
Associação Tribal nos seus primeiros anos de vida, pois seus artistas criavam e iam atrás de
apoios, de patrocínios e da produção em geral dos seus trabalhos. Como eles dizem: “com o
pires na mão”. Segundo seus diretores a mudança nos rumos da Associação, se deu
quando perceberam que o trabalho artístico ia muito bem, mas não havia retorno financeiro.
Questões estas que surgem a partir de 2007, fazendo parte das discussões da associação.
A questão a principio seria como possibilitar, aos seus artistas, recursos mínimos de
execução de seus trabalhos? As ações da Tribal eram no início apresentações
performáticas, misturavam jovens e adolescentes com a motivação da experiência dos mais
velhos. Esse período durou pelo menos uns 4 anos. Os jovens foram crescendo e a maioria
deles partindo para os grandes centros para estudar e se profissionalizar na sua
especialidade. Os mais antigos que já estavam realizados em outras funções foram indo
embora. As festas performáticas foram diminuindo, ficando aqueles que não eram ainda tão
velhos e nem tão jovens ou adolescentes. Esse novo momento do grupo trouxe também
uma mudança de paradigmas.
Foram buscar investimentos, recursos e profissionalização para as ações que se
propuseram a partir de então. Foi-se então buscar no governo municipal os apoios
Litorâneas. Formada por nove municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo
Frio, Iguaba Grande, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.
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necessários como os espaços, equipamentos e recursos financeiros para os projetos e para
os produtos que ela desenvolvia. A princípio as atividades ocorreram normalmente,
realizavam apenas a noite cultural com performances artísticas, que necessitavam
basicamente do teatro. Mas começaram a surgir os primeiros problemas, o teatro sempre
com suas pautas cheias, os espaços para realização das ações eram poucos e com poucas
estruturas, a associação criou outros eventos como o Cine tribal e o Ciclo de Leituras que
acabaram crescendo cada vez mais e necessitando de mais recursos.
Foi neste momento de crise de espaços e de recursos que a Tribal observou os
problemas sociais e culturais da cidade que indicavam a falta de uma política pública voltada
para a área da cultura e que se resumia basicamente na existência de uma secretaria de
cultura com recursos financeiros ínfimos para atender a demanda municipal em cultura.
Com essa perspectiva doméstica ruim e com suas ações crescendo cada vez mais a Tribal
se viu obrigada a buscar recursos de outras fontes, exclusivamente públicas, pois a
experiência local demonstrava que o setor privado estava muito distante de uma visão
cultural de investimentos. Foi então que a diretoria da entidade debruçou-se nos conhecidos
editais públicos.
A princípio foi algo até novo para associação o conhecimento de editais e
possibilidade de obter recursos com eles. Foi assim que a tribal começou sua jornada em
busca de investimentos para suas atividades, contudo esbarrava numa questão atual que
era a internet e todos os editais passaram então a ser feitos diretamente no campo virtual.
Consequentemente a diretoria precisou buscar uma capacitação para formulação de seus
projetos e foi justamente essa fusão entre a experiência do fazer artístico e a tecnologia que
possibilitou à Associação Tribal êxito no edital de Pontos de Cultura e nos posteriores.
A POTÊNCIA DO “TRIBAL SOBRE RODAS DA ANIMAÇÃO”
A ideia de uma aldeia global, proposta pelo processo econômico capitalista,
assegurando o território mundial como o lugar onde todos são iguais nas oportunidades,
direitos, e sucesso; tem sido uma grande arena de contação de histórias, cujas sociedades,
ludibriadas, seduzidas pelo sucesso oferecido do capitalismo, se enfraqueceram e perderam
autonomia e identidade, em prol de uma concentração de riquezas e homogeneização da
vida a partir de norteadores elitistas e de uma vida consumista. Essa certeza da alegria, da
prosperidade, acentuada, sobretudo, pelo neoliberalismo a partir dos anos 1990, fez com
que diversas sociedades do mundo, e principalmente da América Latina, entrassem por um
caminho escuro, denso e que iria logo cobrar suas faturas.
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Foi o consenso de Washington8, que em grande medida propiciou este abalo na
estrutura econômica dos países em desenvolvimento e que iriam se revelar em grandes
distúrbios dentro da sociedade. Criado para ajustar as economias dos países do chamado
terceiro mundo, sobretudo na América latina, seus princípios como a austeridade fiscal, a
redução de gastos públicos, o estado mínimo, a privatização de empresas estatais, foram
algumas das medidas, impostas aos países em crise econômica, durante os anos do
neoliberalismo, e que trazia no seu invólucro a propaganda do desenvolvimento e da
normalidade do crescimento econômico, mas na verdade tornou-se um verdadeiro presente
de grego, os países que se alinharam a essa filosofia amargaram as consequências de tais
medidas. Com o Brasil não foi diferente, o governo de Fernando Henrique Cardoso 9 aceitou
essa receita que, no final, deixou ao país um saldo negativo de desemprego e mais
desigualdade social.
O processo de globalização desenvolvido pelo capitalismo trouxe grandes perdas
para as sociedades no que tange a sua cultura. O processo econômico moderno interferiu
diretamente nos modos e no fazer cultural da sociedade. Nessa perspectiva, a proposta de
políticas culturais estabelecida pelo governo Lula tensiona a lógica capitalista imposta ao
fazer cultural, confrontando a ideia de uma cultura como produto, mercadoria, na sociedade
contemporânea, bem como aponta Antonio Rubim:
Na passagem da modernidade para o mundo contemporâneo, outro
dispositivo perpassa e marca de modo relevante o campo cultural: a
mercantilização da cultura, intimamente associada ao desenvolvimento das
chamadas “indústrias culturais”. Tal processo indica, sem mais, o avanço do
capitalismo sobre os bens simbólicos. Estes bens encontravam-se
preservados de serem produzidos por uma lógica submetida ao capital. A
emergência das indústrias culturais faz com que os bens simbólicos não
sejam produzidos como também mercadorias, porque capturados apenas
na esfera da circulação, mas que já sejam concebidos como mercadorias no
momento mesmo da produção. Com a mercantilização potencializa-se a
tecnologização da cultura, a proliferação das mídias e o aparecimento da
cultura midiática, como componente vital da circunstancia cultural, em
especial dos séculos XX e XXI (RUBIM, 2011, p. 104).

Enquanto o processo de globalização tende a homogeneização das identidades
culturais, e isso esteve presente nas políticas dos governos que antecederam o governo de
Lula, os princípios que estruturaram a filosofia das suas políticas para cultura, estavam
centrados no campo da regionalidade, na potência da localidade e, impregnados da força
que há na diferença e na alteridade das pessoas, vista nas diversas manifestações de
modos, fazeres e saberes que formam o corpo cultural do Brasil.
Consenso de Washington é um conjunto de medidas – formulado por economistas de instituições
como o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e que se tornou a política
oficial do Fundo Monetário Internacional em 1990, para promover o equilíbrio econômico dos países
em desenvolvimento que passavam por dificuldades econômicas.
9
Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, sendo presidente do Brasil de 1995 a 2002, eleito pelo
Partido Social Democrata do Brasil – PSDB.
8
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Assim a cultura aparece como elemento de organização social, partindo do princípio
de bem e direito, da possibilidade de se desenvolver mais cidadania a partir de uma ação
pública na qual a cultura se desenvolveria dentro de princípios da ética, da estética e da
economia,

sendo

parte

estruturante

de

valores

como

autonomia,

protagonismo,

empoderamento e cidadania cultural.
O Ministério reconheceu a pluridimensionalidade da experiência cultural. De
modo geral, são três as dimensões interdependentes. A dimensão simbólica,
relacionada ao imaginário, às expressões artísticas e práticas culturais; a
cultura como cidadania, direito assegurado na Carta Magna, nas Declarações
universais, condição indispensável do desenvolvimento humano; finalmente,
a cultura como economia, geradora de crescimento, emprego e renda. O
programa Cultura Viva. Assim como os pontos de Cultura atua nestas três
dimensões (Juca Ferreira, 2008, p. 11).

Tais conceitos formam a base das políticas culturais iniciadas no governo Lula, que
foram reconhecidas nas ações do Programa Cultura Viva, lançado em 2004, pelo Ministério
da Cultura. O programa viria ser um grande transformador da área cultural, principalmente
com a ação dos pontos de cultura já citado.
Em 2008 a Associação Cultural Tribal participa do edital de Pontos de Cultura, o fato
interessante é que nesse ano os recursos foram descentralizados e a responsabilidade da
gestão dos Pontos de Cultura passou então a ser estadual dessa forma aumentando o
diálogo entre os grupos artísticos e governo. Com seu projeto “Tribal Sobre Rodas da
Animação” que tem como base a adaptação de um caminhão transformando-o em um Palco
Sobre Rodas que leva espetáculos de teatro de animação e outras manifestações
artísticas em bairros periféricos da Região dos Lagos. Estava diante de um desafio: romper
suas ações locais para outros municípios. Além disso, oferecer nas comunidades atendidas
oficinas de artes e um mapeamento de jovens e crianças que demonstrem interesse pela
arte do teatro de animação. Passado a ansiedade da disputa do edital a Tribal se via agora
entre os mais novos Pontos de Cultura do estado do Rio de Janeiro.
Todavia até chegar a receber a primeira parcela do convênio muitas etapas ainda
surgiram como a readequação do projeto original, os documentos necessários para o
convênio e muita paciência. Foram longos dois anos desde o lançamento do edital até o
recebimento da 1ª parcela, em agosto de 2010, de R$ 60 mil com uma cláusula que
impunha a utilização de pelo menos R$ 20 mil na aquisição de equipamentos de áudio
visual. Para os gestores do Ponto esse primeiro ano foi muito difícil, era necessário buscar
parcerias com as cidades que iriam fazer parte do projeto e como não havia uma prática
sólida em termos de políticas públicas para cultura na Região dos Lagos a Associação
perdeu um bom tempo do seu primeiro ano tentando explicar para as secretarias de Cultura
e Educação dos municípios vizinhos a Cabo Frio a importância de ser um Ponto de Cultura.
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Para Associação Tribal os melhores parceiros foram as associações de moradores, com
eles tudo se resolvia mais fácil.
A divulgação nos bairros e utilização das praças tornou-se mais dinâmica. Passado
essa fase a instituição conseguiu se equipar totalmente e se programar para as atividades
que seriam realizadas de acordo com o plano de trabalho no segundo ano do convênio. O
Segundo ano do Ponto de Cultura “Tribal Sobre Rodas da Animação” trouxe uma grande
realização para os diretores e associados, a repercussão do Ponto de Cultura tinha sido
tamanha que mostrou vários outros caminhos que o próprio Ponto poderia tomar. Essas
observações e sensações são refletidas nas discussões que ocorrem nas reuniões da
entidade constantemente, e com o fim do segundo ano do Ponto foi feito um balanço geral
sobre as atividades e para surpresa e alegria de todos os dados mostraram que as
atividades fora do seu eixo doméstico triplicaram. Em termos de produção própria foram
realizados em doze meses de trabalho 14 apresentações artísticas com os espetáculos do
Ponto de Cultura, foram realizadas cerca de 12 oficinas de confecção e manipulação de
bonecos, ainda através do Ponto de Cultura a entidade montou um espetáculo que circulou
por mais 4 cidades que não estavam inicialmente contempladas no Ponto de Cultura da
Tribal. Além de gerar empregos diretos e indiretos a pelo menos 20 pessoas algo nunca
imaginado, pelo grupo.
Isso mostrou o quanto o Programa Cultura Viva possibilitou ampliar e potencializar
as ações da Tribal. Contribuiu para fortalecer a identidade dos artistas bonequeiros, e no
seu âmbito local, toda a estrutura que foi adquirida através do Ponto de Cultura,
proporcionou a instituição fomentar o seu Cine Clube itinerante, fortalecer e apoiar os
produtores locais, produzindo mais de 10 eventos entre teatro, dança e mostra de fotografia,
e no mês de setembro de 2012 de uma forma até incomum ceder para o Teatro Municipal
de Cabo Frio toda uma estrutura de luz, som e técnicos para que se pudesse acontecer o
famoso festival de Esquetes da cidade tendo em vista a total precariedade do espaço. Os
números indicaram em apenas um ano de Ponto de Cultura que foram atendidos cerca de
3000 mil pessoas indiretamente e mais de 200 alunos entre crianças e adolescentes nas
oficinas, sem contar com a rede de solidariedade que se firmou com os demais Pontos de
Cultura do estado do Rio de Janeiro.
Essas ações dão a essência do Programa Cultura Viva que é mostrar através dos
grupos culturais o quanto o Brasil é rico em arte e diversidade, os Pontos de Cultura já o
eram antes serem chancelados por uma marca governamental, o Cultura Viva vem
contribuir para dar volume as expressões que nosso povo realiza cotidianamente. E só há
uma forma para que se sustente um Ponto de Cultura é apostando na autonomia e no
protagonismo social. O que isso possibilitou para a Associação Cultural Tribal foi o
reconhecimento pela ALERJ (Assembleia legislativa do Estado do Rio de Janeiro) com o
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prêmio da Medalha Tiradentes a maior comenda do estado por suas atividades sociais,
culturais e educativas, recebeu também o Título de Utilidade Pública Municipal e uma
moção de aplausos da Câmara dos Vereadores. É claro que isso tudo é mérito de um grupo
que a 10 anos batalha e muito pela cultura, entretanto não há como negar que o título de
Ponto de Cultura contribuiu para dar mais credibilidade à instituição.
O grande desafio que vem pela frente para a Associação Cultural Tribal é buscar o
terceiro ano do convênio passando novamente por todas as etapas burocráticas que ele
exige e tentar maximizar as atividades do seu Ponto de Cultura que entrará para o ano das
atividades finais do seu Ponto. O Programa Cultura Viva evidenciou as forças das ações
culturais locais e orgânicas, a força do povo da cultura popular que rompe qualquer amarra
e prevalece, e trouxe mais dificuldades, mais esforço, é abrir um caminho na mata fechada
com uma faca, se fere um pouco, mas o Cultura Viva parece ser um caminho sem volta, há
de ser um caminho rumo a utopia que esta ali logo em frente e por isso não se pode parar
de caminhar.
RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES
Quando em 2003 foi eleito Luis Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil uma
grande esperança tomou conta de uma sociedade que já vinha afetada pelos antigos
governos neoliberais que viam na cultura um produto, um bom negócio. A partir dessa
mudança social em que o país passou muito se apostou na cultura como um caminho para
um desenvolvimento social muito mais contundente do que se tinha antes.
“Um governo democrático e popular teria que se diferenciar em tudo
do eu antecessor - o maior promotor do reino do dinheiro na sociedade e no
Estado brasileiro-, antes de tudo na política social. E uma das maiores e
mais inovadoras realizações deste governo são os pontos de cultura –
pontos de vida, pontos de “des-silenciamento” do povo, pontos de muitos
pontos”. Sader. (Prefácio. In: Célio Turino, 2009, p.8)

A partir dos objetivos do trabalho, espera-se conseguir um permanente processo de
discussão com a sociedade e o poder público sobre a importância de políticas públicas para
o setor da cultura. O exemplo da Associação Cultural Tribal com seu Ponto de Cultura pode
ser um elemento muito significativo para que esse diálogo ocorra na Região dos Lagos
tendo em vista o potencial cultural e econômico que a região possui. Ao abordar a questão
dos Pontos de Cultura entramos numa percepção de que o povo pode se valer da cultura
para legitimar suas ações, sua identidade e sua sustentabilidade econômica.
É possível então afirmar que o Programa Cultura Viva possibilitou a inúmeros grupos
do Brasil a ampliarem suas ações saindo de um casulo doméstico e se propagando em
outros bairros, cidades e estados. E isso acontecendo por uma visão de investimento
financeiro e de políticas públicas para o setor. Enfim, o ponto de cultura tribal sobre rodas da
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animação apresenta nas suas ações que o investimento público em cultura possibilita uma
mudança social em relação ao que se espera da arte. Há muito que se caminhar, porém
essas ações que dão certo podem ser uma inspiração para aqueles governantes que ainda
não sabem a importância da cultura na sua cidade.
O Programa Cultura Viva possibilitou a ampliação de suas ações a inúmeros grupos
do Brasil, saindo de um casulo doméstico e se propagando em outros bairros, cidades e
estados. Especificamente pretende-se demonstrar como o Ponto de Cultura Tribal Sobre
Rodas da Animação proporciona uma mudança social local muito evidente a partir do
investimento público em cultura, tendo a arte como catalisadora dessa mudança. Há muito
que se caminhar, porém essas ações que dão certo podem ser uma inspiração para se
compreender a importância da cultura para o desenvolvimento local.
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ANEXO10
Figura 1 - “Caminhão Palco do Ponto de Cultura Tribal sobre rodas da animação”

Figura 2 – “ Apresentação em praça pública – Cabo Frio RJ”

Figura 3 – “ Apresentação em escola pública – São Pedro da aldeia- RJ”

10

Disponível em: http://tribalcultural.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-09-06T11:50:0003:00&max-results=13&start=13&by-date=false
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ANEXO11
Figura 4 – “ Apresentação de teatro de bonecos”

Figura 5 - “ Apresentação de teatro em bairro da periferia de Cabo Frio - RJ”

11

Disponível em: http://tribalcultural.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-09-06T11:50:0003:00&max-results=13&start=13&by-date=false
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A política pública de assistência social enquanto estratégia
na garantia dos direitos humanos
Tiago Gomes Cordeiro
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social
APRESENTAÇÃO
O presente artigo, inserido no Grupo de Trabalho 12: Políticas Públicas e Direitos
Humanos tem como objetivo apresentar reflexões acerca de que, tanto a Política
Nacional de Assistência Social (Pnas-2004) quanto o Sistema Único de Assistência
Social (Suas-2005), compõem um roll de mecanismos legais que, no caso brasileiro
são inaugurados com a Constituição Federal de 1988 e ampliados com a Lei Orgânica
de Assistência Social (Loas-1993) sob uma perspectiva de garantira dos Direitos
Humanos.
Dessa forma, nossa reflexão tem como base o art. XXV da “Declaração Universal dos
Direitos Humanos”, adotada pela Organização das Nações Unidas no ano de 1948, a
saber:
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego, doença,invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias
fora de seu controle.
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou
fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.

Outrossim, o artigo estrutura-se em um primeiro momento de um breve histórico da
trajetória da assistência social brasileira, pontuando elementos essenciais para a
construção e promulgação da Constituição Federal de 1988, da Loas/1993, da
Pnas/2004, Nob/Suas/2005, entre outros mecanismos legais de defesa e garantia dos
direitos sociais.
Em seguida, citamos as proteções afiançadas a partir da Pnas e do Suas - as
proteções sociais básica e especial de média e alta complexidade, principalmente
acerca dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – Creas.
Por fim, apresentamos uma breve consideração final, destacando algumas reflexões
para os leitores, pesquisadores e demais profissionais das referidas áreas.
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POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

A trajetória da assistência social brasileira1, nos remonta ao século XVIII, quando
inicia-se, tardiamente, a discussão de práticas desse gênero. A primeira experiência
de assistência data de 1717, com a Irmandade de Misericórdia, que instala pequena
enfermaria, denominada de hospital. (SPOSATI, 1988).
Dessa iniciativa, decorrem outras práticas de assistência, em sua maioria ligada a
questões da saúde. Outras experiências que destacamos referem-se ao século XIX,
às crianças abandonadas, com a criação da primeira Roda dos Expostos, em 1825, e
mais tarde, em 1886, com o asilo dos inválidos.
Em âmbito federal, somente a partir da década de 1940 é que algumas ações na área
da assistência social são realizadas, como a criação da Legião Brasileira de
Assistência (LBA) em 1942, fundada por Getúlio Vargas e dirigida pela primeira-dama,
Darci Vargas.
Com relação ao governo do Estado de São Paulo, a área de assistência social tem
início com o Departamento de Assistência Social do Estado, considerada a primeira
experiência do País em ações nesse campo no ano de 1935, conforme apontam
Iamamoto & Carvalho (2004):
Já em 1935 fora criado – Lei nº 2.497, de 24.12.1935 – o
Departamento de Assistência Social do Estado, primeira
iniciativa desse gênero no Brasil. [...] A esse Departamento –
subordinado à Secretaria de Justiça e Negócios Interiores –
caberia (além de outras funções) a estruturação dos Serviços
Sociais de Menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos de
reformatórios, penitenciárias e hospitais e da Consultoria
Jurídica do Serviço Social. (p. 174)

Entre outros órgãos Estaduais, destacam-se o Serviço Social do Estado de São Paulo
(ligado à Secretaria da Saúde) e o Serviço de Colocação Familiar do Juizado de
Menores.
No que se refere ao governo municipal de São Paulo, a primeira experiência de
assistência social se efetiva em 1951, com a então Comissão de Assistência Social
1

Sabe-se da vasta literatura que a existe sobre a Assistência Social brasileira, nesse sentido,
não temos como pretensão esgotar o assunto, nossa intenção é realizar um breve histórico.
Para um maior aprofundamento, conferir in Sposati (1988, 2004 e 2006), Yasbek (1993, 2004,
2006 e 2008), Mestriner (2001), entre outros.
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(Casmu), na mesma perspectiva da LBA, de ser dirigida pela esposa do prefeito, ou
seja, a primeira-dama. Nesse sentido, Mestriner (2001) destaca que:
Em São Paulo, a partir de 1951, a Prefeitura instala a área de
assistência social, no modelo da benemerência, reproduzindo a
orientação nacional getulista, com Leonor Mendes de Barros,
esposa de Adhemar de Barros, à frente da Comissão de
Assistência Social do Município – Casmu. (p. 122)

Entre os serviços criados na área da assistência social nas décadas de 19602 e 1970,
podemos destacar a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), a
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) e a Secretaria da Promoção
Social do Estado de São Paulo.
Nesse sentido, percebe-se que, historicamente a assistência social sempre fora
tratada como prática de caridade, filantropia e benemerência, ou nas palavras de
Mestriner:
Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no
Brasil como irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre
conceitos, políticas e práticas, tem sido difícil distinguir o
compromisso e competências de cada uma dessas áreas,
entendidas como sinônimos, porque de fato escondem – na
relação Estado-Sociedade – a responsabilidade pela violenta
desigualdade social que caracteriza o país. (p. 10)

Rompendo com a concepção tradicional e conservadora de assistência social, consta,
em um primeiro momento, a Constituição Federal de 1988. A Constituição Cidadã,
como também é conhecida, apresenta avanços em termos de políticas sociais, como
nunca vistos anteriormente, ao trazer importantes contribuições para a assistência
social como política pública.
Um dos primeiros avanços refere-se à seguridade social (artigo 194), pois, ao tratar
desse sistema, inclui, entre suas políticas, a de assistência social, ao lado da saúde e
da previdência social, formando assim o tripé da seguridade social brasileira.
Esses avanços tornam-se mais consistentes, ainda, a partir dos artigos 203 e 204 da
referida Constituição. O primeiro traz que “a assistência social será prestada a quem
2

É válido salientar que na década de 1960, em 31 de março de 1964, ocorre o golpe militar
que leva o País a uma Ditadura Militar repressora de toda e qualquer forma de manifestação
popular e de liberdade de expressão. Esse regime ditatorial permanece por cerca de duas
décadas (1964 a 1985) e registra entre suas ações repressoras os decretos de diferentes Atos
Institucionais (AIs) como mecanismos de legitimação e de domínio autoritário dos militares,
tendo como principal o AI-5.
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dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” enquanto
que o segundo cita que as ações na área da assistência social terão recursos do
orçamento da seguridade social.
A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), promulgada em 7 de dezembro de 1993,
é, sem dúvida, outro marco fundamental para a assistência social como política
pública brasileira.
Em seu artigo 1o, a Loas define que:
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.

A partir da Loas, a assistência social passa a atuar como estratégia de política social,
que abrange não somente a proteção, o amparo e a garantia das necessidades
básicas, mas os desenvolvimentos humano e social dos segmentos sociais menos
favorecidos da sociedade. Nesse sentido, o referido art. da Loas corrobora com o
previsto no art. XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois destaca as
iniciativas públicas e da sociedade para a garantia das necessidades básicas dos
cidadãos.
Sobre a perspectiva de desenvolvimento do gênero humano, Barroco (2011: 55),
destaca que:
A configuração moderna dos DH (leia-se Direitos Humanos)
representou

um

grande

avanço

no

processo

de

desenvolvimento do gênero humano, pois ao retirar os DH do
campo de transcendência, evidenciou sua inscrição na práxis
sócio-histórica, ou seja, no lugar das ações humanas
conscientes dirigidas à luta contra a desigualdade.

Mesmo com a Constituição Federal de 1988 e com a Loas, em 1993, expressivos
avanços são evidenciados com intensidade a partir da Pnas-2004 e do Suas-2005. A
Pnas propõe efetivar em ações os conteúdos da Constituição Federal de 1988 e da
Loas de 1993. Define suas ações a partir da centralidade da atenção à família, além
de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários em bens e serviços
socioassistenciais de caracteres básico e especial.
Entre os objetivos, a Pnas (2004: 27) aponta para:
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 Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;

 Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais,
em áreas urbana e rural;

 Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, tenham centralidade
na família, e que garantam as convivências familiar e comunitária.

Dentre os importantes avanços apresentados pela Pnas, observa-se o proposto na
gestão, como o pacto federativo entre as esferas de governo. Nesse momento, cada
esfera passa a ter competências e atribuições nas provisões das ações
socioassistenciais divididas por níveis de gestão.3
Ao configurar-se em uma perspectiva socioterritorial, a Pnas organiza os municípios
brasileiros a partir do porte (número de habitantes). De acordo com o seu porte, é que
se estabelecem as atenções da assistência social.
Tabela 1: Porte dos municípios
Municípios pequenos 1

Com população de até 20.000 habitantes

Municípios pequenos 2

Com população entre 20.001 a 50.000 habitantes

Municípios médios

Com população entre 50.001 a 100.000 habitantes

Municípios grandes

Com população entre 100.001 e 900.000 habitantes

Metrópoles

Com população superior a 900.000 habitantes

Fonte: Pnas, 2004: 8.

Com relação aos usuários da assistência social, a Pnas aponta os “cidadãos e grupos
que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos” (p. 27), classificando-os
como:
[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida;
identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual;
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela
pobreza e/ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda
do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou
3

Conferir in Pnas (2004).
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não inserção no mercado de trabalho formal e informal;
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que
podem representar risco pessoal e social. (2004: 27)

No que se refere ao Suas, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo em
todo o território nacional, tem-se o foco dos projetos e benefícios “na matricialidade
familiar, seus membros e indivíduos e o território como base de organização” (Pnas,
2004: 33). Os serviços socioassistenciais no Suas são organizados4 tendo como
referência a vigilância social, a proteção social, e a defesa social e institucional,
conforme já assinalados pela Pnas.
O Suas tem como função materializar a Loas e isso significa colocar em pauta todo o
conteúdo que historicamente conseguiu tornar reconhecido como política pública. Sua
constituição dá-se por meio do conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios
que são prestados de forma direta ou indiretamente para a população, visando a
garantia e efetivação dos direitos sociais. No que tange os direitos sociais, Barroco
(2011: 58) cita que “[...] não podemos ignorar a força da pressão do movimento
sindical e da organização política da esquerda, nas lutas pela viabilização dos serviços
públicos de saúde, educação, habitação, trabalho, previdência, assistência social [...]”.
Reconhecendo a complexidade das múltiplas situações, a Pnas e o Suas organizam
as atenções sociais por níveis de complexidade, ou seja, proteção social básica, e
proteção social especial de média e de alta complexidade, conforme destacamos a
seguir.

AS PROTEÇÕES AFIANÇADAS PELA PNAS E PELO SUAS: PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

A divisão das atenções por categorias perpassa a perspectiva compensatória de
entendimento provida pela assistência social, a partir do risco já instalado, conforme
destaca Sposati (2006) que:
4

Conferir PNAS, (2004. p. 33-34).
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O Suas, ao propor a proteção social básica além da especial,
ultrapassa o “caráter compensatório” do entendimento corrente
da proteção social provida pela assistência social como política
de seguridade social por ocorrer, via de regra, após a
gravidade do risco instalado. (p.112)

À proteção social básica cabe prevenir situações de risco, desenvolvendo
potencialidades, por meio do fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário. Essa
proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos de acolhimento
para a convivência e socialização das famílias e indivíduos, com o objetivo de prevenir
situações de risco. Tem como foco populações que estejam em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos
afetivos. A execução desses serviços acontecem de forma direta, por meio do Cras,
por outras unidades públicas de assistência social, ou até mesmo de forma indireta
pelas organizações sociais conveniadas.
No que tange à proteção social especial, tem-se como foco a atenção voltada a
famílias e indivíduos em situações de risco pessoal e social, sendo essas
caracterizadas como: situação de abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos, abuso
sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas,
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (PNAS: 2004)
Quanto aos serviços da proteção social especial, a Pnas (2004) define que:
“Têm estreita interface com o sistema de garantia de direito
exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e
compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e
outros órgãos e ações do Executivo” (p. 31).

Essa categoria de proteção requer acompanhamento individual, com mais ênfase nas
famílias e indivíduos. Por tratar de risco pessoal e social, deve ser tomada com mais
precaução e atenção, sendo que muitos casos têm relação próxima com o Poder
Judiciário e o Ministério Público. Esse modelo de proteção classifica-se em duas
modalidades, de média e de alta complexidade.
Com relação à alta complexidade, os serviços são:
Aqueles

que

garantem

proteção

integral

–

moradia,

alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e
indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação
de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar
e/ou comunitário. (PNAS, 2004: 32)
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Nessa proteção, os serviços concedidos são: atendimento integral institucional; casa
lar; república; casa de passagem; albergue; família substituta; família acolhedora;
medidas socioeducativas de privação de liberdade e trabalho protegido. (Pnas: 2004)
No que se refere à média complexidade, a Pnas define que:
São considerados serviços de média complexidade aqueles
que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus
direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não
foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação
técnico-operacional
individualizada,

e

e/ou

atenção

especializada

acompanhamento

e

mais

sistemático

e

monitorado. (2004: 32)

Os serviços oferecidos na proteção de média complexidade são: serviço de orientação
e apoio sociofamiliar; plantão social; abordagem de rua; cuidado no domicílio; serviço
de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; medidas
socioeducativas em meio aberto – Prestação de Serviços Comunitários (PSC) e
Liberdade Assistida (LA).
Entre os serviços ofertados, destacamos que o Centro de Referência Especializado da
Assistência Social (Creas) encontra-se situado nessa categoria. Conforme define a
PNAS (2004):
A proteção especial de média complexidade envolve também o
Centro de Referência Especializado da Assistência Social,
visando à orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário.
Difere-se da proteção básica por se tratar de um atendimento
dirigido às situações de violação de direitos. (p. 32)

O Creas diferencia-se dos serviços da proteção social básica, por dar ênfase ao
trabalho especializado, atendendo a situações de violação de direitos, mas cujos
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para dinamizar o
Creas, criou o Guia de Orientação no 1 – Creas (primeira versão) e o documento de
Orientações sobre a Gestão do Creas (primeira versão, formato didático).
Nesses documentos, encontra-se todo o conteúdo de desenvolvimento do Creas,
como: a caracterização, organização, gestão, o financiamento, a estrutura de equipe,
os serviços ofertados, entre outros temas.
Com relação à característica do serviço, observa-se que este deve ser uma unidade
pública estatal de atenção especializada à população com direitos violados. Suas
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ações devem fomentar o atendimento e o acompanhamento a partir de um conjunto de
profissionais especializados.
O Creas constitui-se numa unidade pública estatal, de
prestação

de

serviços especializados e

continuados a

indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a
integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a
dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus
usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos
de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento
o
individualizado especializado. (GUIA DE ORIENTAÇÃO N 1:

4)

Entre os eixos norteadores do trabalho do Creas, destacam-se o território, a
localização da unidade de atendimento, que deve ser de fácil acesso para as pessoas,
e a rede de serviços socioassistenciais.
Quanto ao atendimento, esse deve ter como centralidade da atenção a família,
potencializando os recursos e o protagonismo na participação social a partir de uma
atenção especializada, objetivando o acesso a direitos socioassistenciais.
Quanto à orientação para o desenvolvimento do trabalho, a acolhida e a escuta
especializada devem proporcionar, entre outros aspectos:
 O fortalecimento da função protetiva da família;

 A interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários com
violação de direitos;

 A potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e
reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social,
ou construção de novas referências, quando for o caso;

 O acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede de
proteção social;

 O exercício do protagonismo e da participação social; e

 A prevenção de agravamentos e da institucionalização. (ORIENTAÇÕES
SOBRE A GESTÃO DO CREAS, primeira versão, formato didático, p. 6)

Na perspectiva de articulação da rede de serviços, cabe ao Creas ainda ser um dos
articuladores da rede de proteção de média complexidade em interface com a básica e
a especial, junto com as demais políticas públicas e outros setores, a fim de que sejam
realizadas ações integradas. Nesse sentido, deve articular reuniões e encontros
periódicos com a rede de serviços local.
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O Creas deve articular os serviços de média complexidade e
operar a referência e a contra-referência com a rede de
serviços socioassistenciais da proteção social básica e
especial,

com

as demais políticas públicas e

demais

instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos e
movimentos sociais. Para tanto, é importante estabelecer
mecanismos de articulação permanente, como reuniões,
encontros

ou

outras

acompanhamento

e

instâncias

avaliação

para

das ações,

discussão,
inclusive

as

o

intersetoriais. (GUIA DE ORIENTAÇÃO N 1, p. 5)

Tanto a PNAS quanto o Suas apresentam importantes contribuições para a
consolidação da política de assistência social, principalmente ao tratarem da
centralidade da política na matricialidade familiar, garantindo, assim, as convivências
familiar e comunitária dos indivíduos.
Um importante atributo refere-se ao conjunto de serviços, programas e projetos que
constituem o Suas, que pode ser prestado de forma direta – pelo Estado – ou por meio
de conveniamento com instituições da sociedade civil.
Outra consideração é quanto à divisão das proteções sociais, a partir de níveis de
complexidades. Dessa forma, diferencia a atenção a ser fornecida, ultrapassando o
caráter compensatório que denotaram historicamente as práticas de assistência social
e afiançando, no caso da média complexidade, o Creas como lócus para as ações e
intervenções especializadas direcionadas às famílias e aos indivíduos.

O

MUNICÍPIO

DE

SÃO

PAULO

E

AS

UNIDADES

CREAS:

ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES

No que se refere à atual política de assistência social do município5, é realizada pela
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads)6 que tem como
missão institucional “[...] formular, implantar, regular, financiar executar, monitorar e
5

É válido destacar que o município de São Paulo está classificado como gestão plena, ou seja,
tem a gestão total das ações de Assistência Social e, entre os requisitos para a referida gestão,
está o de ampliar os atendimentos especializados para a população através dos Creas.
6
Historicamente, a Smads teve outras denominações: Secretaria Municipal de Bem-Estar,
Secretaria de Família e Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, e outras.
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avaliar a Política Municipal de Assistência Social, como parte integrante do Suas –
Sistema Único de Assistência Social”7.
A estrutura organizacional da política de assistência social da Smads está dividida em
coordenadorias, entre as quais destacamos a coordenadoria de proteção social básica
e coordenadoria de proteção social especial. Para uma interface direta com os
serviços existem ainda as Sas – Supervisões de Assistência Social, que realizam o
acompanhamento e a supervisão dos Cras e Creas instalados nos territórios.
Além da execução direta, a política de assistência social do município é realizada por
meio de parcerias mediante convênios firmados com organizações e instituições
sociais sem fins lucrativos. No que diz respeito à execução direta, essa é realizada
através dos Cras e Creas existentes no município. Atualmente 8, o município de São
Paulo dispõe de 49 unidades Cras e 26 unidades Creas9.
Os Creas, na cidade de São Paulo, começaram a ser implantados no final de 2008, na
primeira gestão do então Prefeito Gilberto Kassab, visando, principalmente, a inclusão
do município na gestão plena. Entre as primeiras unidades Creas inauguradas, estão a
da Sé e a de Vila Prudente. A unidade de Vila Prudente/Sapopemba, diferentemente
da Sé, foi proposta, inicialmente com gestão compartilhada, ou seja, entre o Estado e
organizações sociais, tendo em um curto período diferentes organizações na
prestação do serviço.
Entre as particularidades da política de assistência social do município de São Paulo,
existem, principalmente com relação à execução dos serviços socioassistenciais.
Nesse sentido, o Plano da Assistência Social do município (Plas/SP 2009-2012)
destaca que:
Sob o comando estatal da Smads e em conformidade com os
parâmetros técnico-metodológicos adotados pela Proteção
Social Especial, o Creas conta com serviços referenciados,
executados por organizações sociais sem fins econômicos
conveniados e supervisionadas pela Pasta, de forma a garantir
o enfrentamento dos desafios presentes na realidade
paulistana. (p 86)

Essas particularidades não estão presentes somente nos serviços prestados através
dos convênios com as organizações sociais, mas também inseridas nas próprias

7

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social. Acesso em: 9 abr.
2014.
8

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social. Acesso em: 10 abr. 2014.
É importante salientar que, quando realizamos nossa pesquisa de dissertação de mestrado (jul. 2011)
eram cerca de dez unidades. (Conferir Cordeiro: 2011)
9

2799

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

unidades Creas da cidade de São Paulo, através das diferentes formas de gestão no
atendimento as populações.
Nossa pesquisa de campo da dissertação de mestrado, realizada a partir de duas
unidades Creas10, identificou que no município de São Paulo existiam dois modelos na
gestão do referido serviço.
Um primeiro modelo refere-se à gestão estatal, ou execução direta do serviço, na qual
todos os técnicos que a unidade dispõe são profissionais de carreira pública do
município, conforme aponta a portaria 46/2010/Smads.
Um segundo modelo que se notou, refere-se à gestão compartilhada do atendimento.
Esse modelo é realizado em parceria com organizações sociais mediante convênio
com a Smads e executado pelo Núcleo de Proteção Jurídico-Social e Apoio
Psicológico (NPJ)11. O NPJ é referenciado à unidade Creas, nesse sentido, a
organização social, presta conta do serviço12 executado para o monitoramento da
Smads, enquanto que, a parte técnica, cabe à gestora (carreira pública) da unidade
Creas, orientar e encaminhar os atendimentos do NPJ.
As unidades Creas de gestão compartilhada possuem profissionais de carreira do
município e do NPJ dividindo o mesmo espaço físico. Essa dinâmica pode acarretar
em uma prestação de serviço diferenciada, principalmente pelo fato de que os
convênios não garantem a continuidade de uma ação qualificada no atendimento,
tendo em vista que pode haver o rompimento a qualquer momento.
Observou-se ainda que, as peculiaridades existentes na Política de Assistência Social
do Município de São Paulo, perpassam as unidades Creas, no sentido de que a
maioria dos serviços prestados à população são realizados por convênios com
organizações

e

instituições

sem fins

lucrativos

(conforme

destaca

portaria

46/2010/Smads, que dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial e a regulação
de parceria operada por meio de convênios).
Com relação ao desenvolvimento das unidades Creas no Município de São Paulo,
nota-se que a Smads vem aprimorando práticas de atendimento socioassistencial. No
entanto, esses avanços exigem ainda o aumento e aperfeiçoamento do quadro de
profissionais de carreira pública, a redução crescente do modelo de gestão
10

A pesquisa de campo foi realizada a partir de entrevista com as gerentes das unidades Vila
Prudente/Sapopemba e Jaçanã/Tremembé e técnico da Smads (conferir Cordeiro: 2011).
11

Conforme portaria 46/2010/Smads.
Referente ao convênio, é repassado, para a entidade prestadora do serviço, conforme anexo
da Portaria financeira 47/2010/Smads, o seguinte recurso: para entidades com isenção
patronal, R$ 18.000,39 (mês) e, para entidades sem isenção patronal, R$ 21.414,36 (mês).
12
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compartilhada, maior dotação orçamentária, entre outros aspectos, garantindo a
continuidade da política de atendimento socioassistencial na cidade de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o referido artigo não tivemos como pretensão esgotar as reflexões, pois
entendemos as complexidades que estão postas para a política de assistência social
brasileira, principalmente quando tratamos da proteção social especial e em particular
os Creas.
Nossas investigações tem se centrado, principalmente em estudos sobre o Creas no
município de São Paulo, dessa forma, desde a dissertação de mestrado e atualmente
com o desenvolvimento da pesquisa de doutorado, temos elencado o referido serviço
como nosso objeto de estudo, sendo que, ao longo desse processo, é possível notar
uma série de situações desafiadoras, tanto para sua implantação, quanto para sua
consolidação.
Embora o Creas se apresenta como um dos vários desafios propostos na Pnas/2004 e
na Nob/Suas/2005, é possível notar a perspectiva da garantia e defesa dos direitos
humanos ao propor em suas práticas o atendimento sob a ótica de efetivação dos
direitos sociais.
Outrossim, ao longo das questões levantadas, podemos considerar e reafirmar que, as
principais legislações brasileiras que possuem uma relação direta com a política
pública de assistência social estão totalmente pautados no previsto pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, ou seja, também possuem a função como
mecanismos legais de garantir os direitos humanos.
Por fim, cabem aos profissionais, pesquisadores e usuários dos serviços,
corroborarem para reflexões propositivas que contribuam para esse processo e
concomitantemente o desenvolvimento e aprimoramento da política pública de
assistência social brasileira.
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MANUAIS TÉCNICOS DE DIREITOS HUMANOS NA JUSTIÇA BRASILEIRA:
Políticas públicas?
Alice Dandara de Assis Correia1
Gabriela Maia Rebouças2

Há um movimento visível na Justiça brasileira na última década, impulsionado em
parte pela criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujo discurso foca num
modelo de justiça célere, eficiente e economicamente viável. Além da ênfase na
gestão judiciária e no enfrentamento da produtividade dos magistrados, toda uma
cultura de boas práticas tem feito com que diversos manuais técnicos tenham sido
sugeridos e adotados para uma uniformização e direcionamento das ações e decisões
no âmbito da justiça brasileira. Em 2010, foi proposto pelo CNJ a adoção de um
Manual de Direitos Humanos da International Bar Association para orientação dos
profissionais da área, como juízes, promotores e advogados. Mas outras instituições
de justiça também têm adotado manuais de boas práticas, o que nos sugere que é
preciso investigar que concepções de direitos humanos constituem estes manuais.
Para além da divulgação dos Direitos Humanos, é preciso pensar em que medida
estes manuais técnicos impactam positivamente nas políticas públicas de direitos
humanos, ampliando o acesso à justiça e aos direitos, nas lutas por reconhecimento,
liberdade e igualdade. Este ensaio, portanto, com abordagem metodológica que inclui
a pesquisa documental e bibliográfica, move-se no campo da filosofia e da teoria
crítica dos direitos humanos, para refletir sobre a adoção de manuais técnicos de
direitos humanos na justiça brasileira, no horizonte desejável de uma efetivação de
direitos.

Manuais; Direitos-Humanos, Políticas-públicas

1

Graduanda do IX período em Direito pela Universidade Tiradentes (Unit). Pesquisadora em filosofia do
direito com ênfase em direitos humanos. Correio eletrônico: alicedandara@hotmail.com.
2
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e Mestre em Direito pela Universidade
Federal do Ceará. Atualmente é professora Titular da Universidade Tiradentes (Unit) e membro do Núcleo
de Pós-Graduação em Direito (NPGD/Unit), atuando como pesquisadora na área de direitos humanos,
subjetividade e resolução de conflitos. Correio eletrônico: gabriela_maia@unit.br.
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1. Introdução – Para uma análise conjuntural acerca da justiça brasileira

Desde o inicio da Reforma do Judiciário, iniciada com a Emenda
Constitucional 45/2004, que marca a criação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
o Poder Judiciário tem se transformado e modificado sua forma de atuação, cuja
finalidade se baseia na necessidade de desafogamento dos processos judiciais e a
satisfação de um aperfeiçoamento da máquina judicial, com foco no discurso de um
modelo de justiça célere, eficiente e economicamente viável.
Foram adotadas, então, medidas com ênfase na gestão judiciária e no
enfrentamento da produtividade dos magistrados, promotores e, atualmente,
procuradores. Esta gestão judiciária enfrenta a ampliação do acesso à justiça, com
medidas como a implementação da justiça virtual e a virtualização dos processos
judiciais (Lei Complementar n° 11.419/06), campanhas para o desenvolvimento dos
meios alternativos de solução de conflitos (Conciliação, Mediação e Arbitragem), além
da consolidação de alguns direitos já positivados através de medidas que levem a
execução destas leis, e a positivação de novos direitos, consolidando um processo
contínuo de judicialização.
Todas estas medidas adotadas, desde a criação do CNJ, sinalizam para o
desenvolvimento de uma cultura de „boas práticas’ dos direitos humanos. Diversos
manuais, cartilhas e normativos técnicos, tenham sido sugeridos e adotados para uma
uniformização e direcionamento das ações e decisões no âmbito da justiça brasileira.
A partir deste contexto de transformações estruturais e estruturantes em
nosso sistema judicial, é que surgem, então, inquietações quanto aos conceitos de
direitos humanos que se apresentam nestes manuais.
Neste sentir, este ensaio reflete sobre alguns dos resultados encontrados em
pesquisa realizada em 2013-2014, intitulada “Análise dos marcos teórico sobre direitos
humanos a partir de manuais técnicos propostos no âmbito da justiça brasileira”, com
ênfase no Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais, adotado pelo Ministério
Público da União, desde o ano de 2010.
Este manual desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores da
República Federal da Alemanha, e coordenado pelo prof. Dr. Sven Peterke, fora
adotado pelo Ministério Público da União brasileiro e visa apresentar “a todos os
interessados em saber como a defesa dos direitos humanos funciona no plano
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internacional3”, orientações de “boas práticas” e o domínio da instrumentalização dos
normativos e organismos internacionais. Este Manual, assim, é direcionado aos
„defensores de direitos humanos’, a saber: defensores públicos, advogados, juízes,
procuradores, representantes de organizações não governamentais, professores e
seus alunos4.
Também em 2010, anteriormente ao manual do MPU, foi proposto pelo CNJ,
o Manual de Direitos Humanos da International Bar Association — organização
internacional que concentra um grande grupo de conselhos, ordens e grupamentos de
advogados por todo o mundo ―, denominado “Direitos Humanos na administração da
Justiça: Um Manual de Direitos Humanos para Juízes, Procuradores e Advogados”,
com objetivo de orientar os profissionais da área, como juízes, promotores e
advogados5.
Para além da divulgação dos Direitos Humanos, é preciso então pensar em
que medida estes manuais técnicos impactam positivamente nas políticas públicas de
direitos humanos, ampliando o acesso à justiça e aos direitos, nas lutas por
reconhecimento, liberdade e igualdade.
Estes impactos estão conectados ao modelo de justiça atualmente proposto,
sempre focado na eficiência, eficácia e celeridade. Modelo este que remonta um
momento de ramificação e disseminação do modelo Neoliberal econômico,
ultrapassando todas as áreas6 da sociedade, gerando uma cultura do neoliberalismo e
influindo, diretamente, na criação de uma nova forma de estruturação do sistema
judicial. Trata-se, portanto, do que chamamos de Neoliberalismo Judicial, que
corrobora, como bem afirma Alexandre Morais da Rosa (2008), com o Estado de
forma a garantir a manutenção do mercado7.
A questão de um modelo neoliberal de justiça precisa ser mais bem
compreendida (GARAPON, 2008; ROSA, 2008), pois se no discurso geral o
neoliberalismo propaga um enxugamento do Estado, no sentido de um Estado mínimo,
3

PETERKE, Sven (coord). Manual prático de direitos humanos internacionais. Brasília: escola
superior do MPU, 2010.
4
Ibdem, pg. 7.
5
REBOUÇAS, SANTOS. Gabriela M.; Adriana C. Direitos humanos, neoliberalismo e política
judiciária: marco teórico e estratégias do conselho nacional de justiça no âmbito da justiça
brasileira. 2012. Pg. 1-21.
6
FLORES, Joaquim Herrera. Direitos Humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência. IN:
Sequência V. 23 n.44, UFSC, Florianópolis/SC, 2002. pg. 9-29.
7
ROSA, Alexandre de Morais. Discurso Neoliberal e Estado Democrático de Direito. In: Ciências
Sociais Aplicadas em Revista. UNIOESTE/MCR. V. 8. N. 15. 2° sem 2008. P. 27-40. “O interesse público,
manifestado pelo Direito e suas normas coercitivas, se circunscreve à tutela da manutenção da ordem
espontânea representada pelo mercado. A função do direito é a de servir de agência coletiva capaz de
devolver os sujeitos à ordem espontânea, somente.” (p. 33)
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por outro lado, o incremento do Estado democrático, modelo político adequado ao
neoliberalismo econômico ocidental, exige ampliação do acesso à justiça, o que
implica num maior número de demandas ao Judiciário. Acompanhando este fluxo
quantitativo de demanda está um outro aumento qualitativo, incrementado pelo
reconhecimento de novos direitos aos cidadãos, no espelho de uma política
internacional de proteção aos DDHH e em nível nacional, aos direitos fundamentais8.
Portanto, a reflexão sobre a adoção de manuais técnicos de direitos humanos
na justiça brasileira é necessária, no horizonte desejável de uma efetivação de
direitos, sob uma perspectiva da teoria crítica dos direitos humanos.

2. Os caminhos e descaminhos dos Manuais de Direitos Humanos

Inicialmente deve-se explicar que o Manual da International bar Association
não será objeto de observação deste ensaio, por ter sido objeto de pesquisa anterior,
desenvolvida por REBOUÇAS e SANTOS (2012-2013), intitulada “Análise do marco
teórico sobre direitos humanos a partir de estratégias implantadas pelo Conselho
Nacional de Justiça no âmbito da justiça brasileira”. Desta forma, será dado enfoque
aos resultados apontados pela pesquisa produzida entre o período de 2013-2014,
denominada “Análise do marco teórico sobre Direitos Humanos a partir de manuais
técnicos propostos no âmbito da justiça brasileira”, realizada por estas pesquisadoras
que aqui subscrevem.
Entretanto, alguns tópicos relacionados aos manuais serão correlacionados
neste ensaio, com resultados das duas pesquisas, de forma a complementar e ampliar
a discussão em torno dos seus resultados.
A pesquisa desenvolvida9 (2013-2014) teve a sua definição de campo
alicerçada nos sítios virtuais dos órgãos do Poder Judiciário10.

8

ROSA, 2008, p. 34. “Os sujeitos, segundo o modelo neoliberal, não podem depender do Estado que,
pelo mercado e a seleção natural dos mais capazes, pode naturalizar as desigualdades sociais. A
Liberdade como valor democrático fundamental retiraria a legitimidade das ações estatais, salvo na
repressão, claro. Assim é que o Estado deve ser mínimo na busca de “Justiça Social”, a cargo do
mercado, mas com mão de ferro implacável na esfera penal, reprimindo manifestações sociais que
busquem o que Hayek denomina como paternalismo estatal. Afinal, o mercado das prisões demanda
insumos. De um lado cria-se uma insegurança adubada ideologicamente e de outro cria-se mecanismos
de assimilação da violência numa escalada de controle social”.
9
Foram objetivos específicos desta pesquisa: compreender o marco teórico dos DDHH na
contemporaneidade; diferenciar as concepções teóricas de DDHH em função das ideologias subjacentes;
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Para tanto, foram analisados 150 (cento e cinquenta) sítios jurídicos, dos
quais apenas 16 sítios possuíam links dirigindo-se e orientando à 02(dois) manuais
apenas: o Manual da International Bar Association, e o Manual do MPU. Destes, 03
sítios adotam o Manual da International Bar Association, e 10 sítios jurídicos adotam o
Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais, do MPU11.
Dessa forma, além do manual adotado pelo CNJ, analisado anteriormente
(SANTOS, REBOUÇAS. 2012-2013), somente o manual do MPU — difundido entre os
próprios MP’s ―, obteve grande relevância. O que nos fez, por fim, relativizar a
necessidade quantitativa e focar em uma análise qualitativa de conteúdo deste
instrumento, em função da sua larga difusão.
O Manual Prático de Direito Humanos Internacionais, foi desenvolvido pelo
Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha e coordenado
pelo prof. Dr. Sven Peterke, em parceria direta com a Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) brasileira e com a Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR)12.
Trata-se de um Manual publicado no ano de 2010, que contém 367 páginas
divididas em Introdução, 4 Partes, 12 capítulos, §26 Tópicos e Glossário. Facilmente
encontrado no sítio jurídico da Escola Superior do Ministério Público da União13. Este
manual conta com a discussão dos temas propostos em seus capítulos, exemplos
práticos de resolução acerca da violação dos direitos humanos e o esmiuçamento dos
procedimentos judiciais nos processos de violação e proteção dos direitos humanos.
identificar os elementos de uma concepção neoliberal de justiça; confrontar as práticas judiciárias das
instituições atuantes na justiça brasileira, especialmente em DDHH, no enquadramento dos modelos
teóricos estudados; e apontar avanços e retrocessos nas estratégias escolhidas, para fortalecer uma
concepção libertadora de DDHH.
10

O Campo de Pesquisa teve como base a Constituição Federal de 1988, em seu título IV – Da
Organização do Poder Judiciário, Capítulo III - Do Poder Judiciário e Capítulo IV – Das Funções
Essenciais à Justiça, respectivamente arts. 92 e seguintes, para definição dos sítios jurídicos virtuais das
instituições judiciais utilizados na busca e pesquisa dos Manuais e normativos técnicos, a saber: Capítulo
III - Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais
Regionais Federais e Juízes federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais,
Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios; Capítulo IV
– Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério
Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Advocacia-Geral da União, Advocacia
Particular e Defensoria Pública. Foram definidos, portanto, 141 órgãos do poder judiciário e órgãos
essenciais à justiça e um total de 150 sítios virtuais jurídicos deu base a esta pesquisa. Estes sítios foram
a base da pesquisa onde, logrou-se encontrar os manuais, normativos técnicos e cartilhas sobre direitos
humanos.
11
Fora encontrado nos sites dos órgãos: MPU, ESMPU, PGR, MPF, PRAM, PRDF, PRMA, PRSC, PRTO,
MPT.
12
PETERKE. 2010, p. 5.
13
Link
para
acesso
através
da
ESMPU:
http://escola.mpu.mp.br/linha-editorial/outraspublicacoes/Manual_Pratico_Direitos_Humanos_Internacioais.pdf/view?searchterm=%20manual%20direit
os%20humanos
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Com o objetivo de apresentar como a defesa pelos direitos humanos funciona
no plano internacional, explicando os fundamentos legais do Direito Internacional dos
DDHH, o manual apresenta doutrinas, indispensáveis, para a defesa dessas garantias,
sua

aplicação,

interpretação

e

subsunção.

Pretende

ainda,

este

manual,

instrumentalizar o leitor dos procedimentos processuais possíveis dentro do Direito
Internacional dos Direitos Humanos e incentivar a pesquisa em direitos humanos
internacionais e direito internacional público geral. Seu público alvo são todos os
agentes do Poder Judiciário, considerados como defensores dos DDHH, a saber,
advogados,

defensores

públicos,

juízes,

procuradores,

representantes

de

14

organizações não-governamentais, professores e alunos .
Para a análise de conteúdo, foram utilizadas as mesmas unidades de análise
dos campos técnicos específicos estabelecidos na pesquisa produzida por Santos e
Rebouças (2012-2013), apenas com o acréscimo dos termos “movimento /luta”. Para a
Teoria Clássica – indisponível, igualdade, universal / universalidade, inalienável /
inalienáveis / inalienabilidade, liberdade fundamental, inerente; para a Teoria Crítica –
emancipação / emancipatório, libertação / reconhecimento, históricos / comunitário,
ideologia, movimento / luta. Além destas palavras buscamos também as palavras
direitos humanos/human rights, conceito, ideologia.
Dentro da busca ampla foram encontrados 1102 vezes a palavra “direitos
humanos”, entretanto não há registros de “conceito” ou “ideologia”. Sendo apenas
encontrados dois conceitos formais sobre direitos humanos, diretamente ligados à
teoria clássica positivista. Corrobora com esta perspectiva, a busca das unidades de
análises específicas, em que podemos encontrar que apenas algumas das palavras
chaves destacadas acima se apresentam no texto. A saber: a. termos que remetem a
Teoria Clássica: universal/universalidade - 120; inalienáveis – 03; igualdade - 89;
liberdade – 74; fundamental – 11; inerente – 04; b. termos que remetem a Teoria
Crítica: reconhecimento – 25; histórico/comunitário – 08; movimento – 02. Estes
resultados demonstram, claramente a existência de uma tendência ao segmento das
teorias clássicas, como já apontado acima, seguidos da ausência de debates sobre os
conceito teóricos e o completo esvaziamento de concepções críticas sobre os DDHH.
Em seu primeiro capítulo, “Os direitos humanos como matéria do direito
internacional público”, destaca o viés prático com que pretende trabalhar os sistemas
de direitos humanos, com a pretensão de domínio da técnica e a absoluta negação ao
debate sobre os conceitos teóricos, ao declarar evitar a difusão de conceitos e
doutrinas sem relevância prática.
14

PETERKE. 2010, pg. 7.
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O presente Manual pretende ser uma ajuda a todos que
defendem os direitos humanos e que desejam seguir as
normas e os mecanismos que o direito internacional dispõe.
Ele evita, o máximo possível, a difusão de conceitos
teóricos e doutrinas sem relevância prática e centra-se na
apresentação de conhecimentos básicos no que diz respeito
ao tratamento adequado de uma questão jurídica com uma
série de particularidades. (PETERKE, 2010. Pg. 22) – grifo
nosso

Algumas observações sobre o trecho acima são necessárias como reflexões
de uma abordagem acerca dos direitos humanos: 1. Serve o manual apenas como um
esclarecedor e ilustrador de mecanismos, abordando as culturas de “boas práticas”; 2.
Não é pretenso a ele deslocar suas ideias para um campo teórico, que possibilite
autonomia dos indivíduos e apropriação dos leitores dos conceitos de direitos
humanos, mas apenas a instrumentalização da aplicação da técnica; 3. Em todo o seu
desenvolver, não ultrapassa os limites da norma e princípios já postos.
Esta postura quase superficial com a qual são manuseados os DDHH são
reflexos cada vez mais visíveis, do que aponta Avelãs Nunes apud Rosa (2008, pg.
36), enquanto „os perigos do Neoliberalismo’. Acrescentam-se a este perigo, a
marginalização de intelectuais nocivos, levando a exclusão de teóricos críticos,
reforçando o ideário do senso comum nos atores jurídicos, o próprio ensino do direito
também sofre das suas artimanhas ao se proliferar o ensino de massa sem a
capacidade teórico-crítica15.
Não obstante esta ausência teórica, no decorrer dos capítulos fica cada vez
mais clara a adoção dos conceitos clássicos positivistas tanto dos DDHH, quanto dos
direitos humanos internacionais enquanto base teórica, como se pode observar em pg.
88,
como este Manual pretende, antes de mais nada, assistir aos
profissionais no trabalho prático com o DIDH, optou-se por uma
definição formal que considere o fato de que a defesa dos
direitos humanos opera com base em normas juridicamente
vinculantes e, portanto, com base no direito positivo.

15

AVELÃS NUNES apud ROSA, 2008. Pg. 36 “A história mostra que a necessidade de dar combate ao
inimigo interno sempre foi a mola impulsionadora e a razão „legitimadora’ de todos os totalitarismos. Mas
os neoliberais não querem saber da história e não vacilam perante as consequências prováveis da
aplicação rigorosa dos seus dogmas. E insistem na defesa da solução que passaria pela privatização do
sector empresarial do estado e dos serviços públicos, pela separação da esfera política(que competiria ao
estado) da esfera econômica(de foro exclusivo dos particulares), pela „libertação’ da sociedade civil. E
passaria, também, por um controle social através de uma nova pedagogia de „disciplina’ dos professores
intelectuais nocivos e dos grupos que lhes estão próximos. Especificamente no ensino do Direito
articulam-se diversas estratégias: a) proliferação do ensino de massa e sem capacidade crítico-teórica; b)
exclusão dos teóricos críticos em guetos de reflexão, asilados do mundo da vida; c) revigoramento do
senso comum teórico em atores jurídicos que de boa ou má-fé, atendem aos interesses ideológicos no
seu ofício”.
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Assim, em contraste ao que aparentemente se objetivou, há uma fuga quase
intencional no debate sobre seus conceitos , com a pretensão de exclusão da
possibilidade de conhecimento dos leitores, das concepções teóricas-críticas de uma
cultura de direitos humanos, com bases em uma práxis voltada às lutas, aos
movimentos, libertadora e emancipadora dos reais atores do DDHH, os indivíduos.
Esta ausência de debate promove a manutenção de um status quo dos leitores,
relegando-os à condição habitual de pouco conhecimento e discernimento sobre as
problemáticas de se reconhecer na teoria clássica, a via única da práxis destes
direitos.
Apresenta, portanto, para uma prática de direitos humanos, unicamente a
instrumentalização do processo, do procedimento e o sistema judicial de proteção dos
direitos humanos já violados. Exclui-se uma concepção crítica, que busca sua práxis a
partir do cotidiano, com um cunho preventivo, articulador de políticas e lutas para
construção de uma consciência voltada aos DDHH, e do empoderamento de que
somos nós, indivíduos e sociedade, os principais atores nessa construção. Desta
forma, este distanciamento entre o ser e seus direitos, impondo um órgão julgador
entre esta relação, ceifa o individuo de suas próprias capacidades e possibilidades de
uma política emancipatória16.
Na mesma linha de condicionamento dos sistemas de proteção a um modelo
neoliberal, PETERKE(2008) apresenta um princípio relevante ao Neoliberalismo, como
importante elemento para o sistema de proteção aos direitos humanos: a repressão
penal17.

Ou seja, a sanção cada vez mais repressora e eficiente para a efetiva

punição e prisão dos violadores dos direitos humanos, fazendo do Estado, um Estado
Penal, sem uma crítica às condições sociais e de distribuição de riquezas e
oportunidades.

16

ROOSEVELT, Eleonor apud RÚBIO, David Sanchez. Repensar Derechos Humanos. De la anestesia
a la sinestesia. Editora MAD. 1ªed. Sevilla, España. 2007. Pg. 11. “Y entonces, ¿en donde comienzan los
derechos humanos? En lugares cercanos a casa – tan cercanos y tan pequeños que no se pueden ver en
ningún mapa mundial-. Y, sin embargo, son el mundo de la persona individual; el vecindario en el cual
viven; la escuela o universidad en la que estudian; la fábrica, finca u oficina en la que trabajan. Tales son
los lugares en que todo hombre, mujer, niña o niño buscan igual justicia, iguales oportunidades igual
dignidad sin discriminación. A no ser que estos derechos tengan importancia allí, no la tendrán en ningún
otro lugar. Sin acción ciudadana para defenderlos en las cercanías del hogar, buscaremos en vano en el
mundo amplio”.
17
PETERKE, 2008, p. 238. “Especificamente sobre o dever de investigar as violações, a Corte IDH
destacou a necessidade de o estado reparar a dita violação através da identificação e punição dos
responsáveis. Conforme defendi em livro anterior “a repressão penal é hoje vista como importante
elemento da proteção de direitos humanos. Coerentemente, a Corte estipulou, como objeto das
reparações devidas pelo Estado-réu, o dever de investigar e punir os responsáveis pelo desaparecimento
do senhor Velásquez””.
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Outro aspecto a ser destacado é a reflexão quanto a condição do mercado no
regimento destes direitos. Esta condição se mostra tão intrínseca aos produtores deste
documento, que propõe que uma organização internacional, como o Banco Mundial,
deveria acompanhar a execução das sanções quando da violação dos DDHH por
Estados-membros18.
Por último, dentre os tópicos em destaque para este ensaio, devemos aclarar
o significado e a significância do movimento cada vez maior por uma judicialização
social. O presente manual aponta como única forma de luta pela consolidação dos
direitos sociais as vias judiciais, compactuando com o movimento de judicialização dos
movimentos em crescente discussão, especialmente com o aumento do movimento
pelo ativismo judicial. Isto é visível, quando ao falar sobre judicialização, defende
ferrenhamente este método, não como uma solução possível, mas como única
solução à descrença dos demais poderes do Estado19.
A partir do olhar crítico sobre toda a conjuntura encontrada no judiciário, pós
reforma, o exercício da reflexão sobre este processo de judicialização nos faz
questionar a que concepção de sociedade pretende-se alcançar. A ideia da
minimização dos direitos sociais, e da maximização de um Estado Penal cada vez
mais criminalizador, com fulcro na manutenção da ordem, no sentido de consolidar
cada vez mais a máquina neoliberal em pleno vapor, tudo isso, apenas reafirma as
bases de um modelo pautado nas desigualdades sociais, na exclusão social, na
desestruturação social e cada vez mais na retirada da consciência crítica do individuo
e do seu poder de resistência.

18

PETERKE, 2008, pg. 83. “A execução de decisões é um fator importante para a credibilidade dos
sistemas e para a eficácia das medidas tomadas pelos tribunais. O acompanhamento da execução das
decisões deveria, por isso, ser transferido de organismos regionais adicionalmente a um organismo
internacional ou a uma organização internacional, como o Banco Mundial. Este último poderia considerar
em tornar a concessão de empréstimos dependente da execução das decisões da Corte Europeia,
Interamericana ou Africana de Direitos Humanos e da medida de violações de direitos humanos que ainda
acontecem no país. Tais sanções pecuniárias(indiretas) por falta de execução de decisões seriam mais
efetivas do que somente apelo moral.”
19
PETERKE, 2008. Na pg. 258, lê-se “No caso brasileiro, tendo em vista que a Constituição Federal de
1988 já incorporara inúmeros dispositivos e direitos arrolados no PIDESC antes mesmo da ratificação
pelo Brasil, que, como já vimos, aconteceu em 1992, e que essa mesma Constituição estabelece
mecanismos de acesso ao Judiciário e que existem na legislação nacional instrumentos processuais para
defesa de tais direitos que individualmente, quer coletivamente, a judicialização dos direitos sociais no
Brasil encontra-se amplamente incorporada no panorama do sistema de justiça nacional”.
Na pg. 263, lê-se “Parece certo, portanto, que a expansão e a real existência do Estado Democrático de
Direito implica a submissão de todos às regras constitucionais, e, portanto, jurídicas, que regulam a forma
do exercício da própria soberania popular por um lado e por outro estabelecem direitos que passam a ser
exigíveis no espaço judiciário.
Na pg. 272, lê-se “Como vimos, a possibilidade da judicialização dos direitos sociais, econômicos e
culturais não é uma possibilidade, mas sim uma realidade, tanto no âmbito das cortes nacionais como nas
internacionais. O rol dos direitos do PIDESC e do Protocolo de São Salvador está incorporado em muitas
constituições dos estados-Membros, especialmente na brasileira, cujo sistema de justiça confere
legitimidade a atores diversos instrumentos processuais e para promover ações coletivas e individuais.”
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Nesta mesma dança, encontra-se o Manual de Direitos Humanos da
International Bar Association, “um documento voltado para juízes, procuradores e
advogados que traz toda a legislação nacional e internacional relacionada à área de
Direitos Humanos” (REBOUÇAS, SANTOS, 2012. Pg. 10).
A sua estrutura concentra-se na exibição dos normativos internacionais e
nacionais acerca dos direitos humanos, interpretando-os com base em casos
práticos20. Ademais, o exagero de citação aos diplomas legais depreende a
consideração de adoção ao modelo tradicional positivista, buscando enquadrar os
Direitos Humanos em seu lugar na gestão do judiciário. E, corroborando com a
ideologia neoliberal, servindo-os para uma “estabilização dos conflitos e da forte
pressão por justiça social”:
Assim, os capítulos disciplinam, sucessivamente, o lugar dos
Direitos Humanos na gestão da justiça e das tensões geradas
pelas demandas por oportunidades e distribuição de riquezas.
Eles reforçam a ideia de que os Direitos Humanos, assim
compreendidos, servem como discursos para a estabilização
dos conflitos e da forte pressão por justiça social. Perpassam,
por assim dizer, toda a agenda atual, desde a posição de
internacionalização dos Direitos Humanos, até a questão das
Empresas Comerciais, sem olvidar das temáticas de
criminalização, integridade física, criança, adolescente, idoso,
indígenas, mulheres, direitos econômicos, sociais e culturais,
sempre com ênfase para a relação entre tais direitos e a
administração judiciária de seus conflitos. (REBOUÇAS,
SANTOS, 2012, pg. 13, 14)

Assim como o Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais, este
manual também se funda na ausência e, até mesmo, na evasão da reflexão e
discussão sobre a problemática da definição dos direitos humanos e suas concepções,
gerando ao conteúdo positivista a única fórmula possível para estes direitos:
Tais unidades foram identificadas numa perspectiva
quantitativa a partir do instrumento de busca de pesquisa
avançada agregado ao Programa Adobe Reader, revelando
que embora a expressão „Direitos Humanos’ tenha sido
utilizada 4.226 vezes no documento, em nenhum momento há
uma discussão sobre toda a problemática que envolve a
definição dos Direitos Humanos. As reflexões teóricas e os
seus contributos das muitas análises e estudos em Direitos
Humanos não tiveram guarida no documento, como se eles
fossem uma unanimidade em termos de concepção. É um
reforço na ideia de que a positivação por si só já qualifica tais
direitos, sem que as condições sociais, econômicas e
ideológicas fossem determinantes para a emergência e
positivação de tais direitos. (REBOUÇAS, SANTOS. 2012, pg.
14)

20

REBOUÇAS, SANTOS. 2012, pg. 12 “Pela primeira etapa, ficou evidente que o documento se estrutura
basicamente em torno da normatização internacional de Direitos Humanos, conduzindo a interpretação de
seus dispositivos em função de casos práticos onde podem ser efetivados. Em seus 16 capítulos e 1010
páginas, a estrutura se repete e tenta mapear, exaustivamente, os diplomas legais para conformá-los às
boas práticas.”
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Este panorama, no entanto, não está dissociado da compreensão de que o
CNJ surge no bojo de uma crise do judiciário por reconhecimento, ora como o
resultado de uma exigência social por um controle externo ao poder menos
transparente da república, ora como mecanismo de adequação deste poder a um jogo
de mercado que há muito tinha deixado apenas os espaços econômicos. Assim, se de
um lado as lutas e críticas se dirigiam à construção de um judiciário mais atuante e
democrático, mais cônscio de um projeto de justiça social, por outro, o ambiente
econômico, já aquecido pelo fomento de um mercado financeiro assumidamente
neoliberal (HARVEY, 2005), engendrava mecanismos de retraimento do Estado e
abandono das ideologias de uma justiça social em nome de uma razão de mercado21.
Por fim, estes manuais tem como limitações à sua atuação, uma concepção
de direitos humanos arraigada a uma visão abstrata dos direitos, onde há a primazia
do universal, do formal, do inalienável e, portanto, da racionalidade jurídica, como bem
destaca Herrera Flores (2002). Portanto, adota este manual uma concepção teórica
clássica, positivista, como já observado anteriormente.

3. Concepções de Direitos Humanos – Por uma concepção emancipadora e
libertadora dos atores dos direitos humanos

No centro de todas estas reflexões e apontamentos, a necessidade de uma
discussão sobre as concepções de direitos humanos e o entendimento que se faz
delas é reanimada a cada instante. Para tanto, nos focaremos em apresentar as
concepções teóricas deste tema.
Paulo Henrique Gonçalves Portela (2011), em seu livro Direito Internacional
Público e Privado, apresenta a distinção de três, dentre as inúmeras concepções de
direitos humanos que podem ser destacadas:
1) A Jusnaturalista que fundamenta tais direitos em uma ordem
superior universal, imutável e inderrogável, portanto, os direitos
não serão nem criados nem concessão estatal. 2) A Positivista
alicerça tais direitos na ordem jurídica posta, que somente

21

REBOUÇAS, Gabriela Maia. Por uma nova poética dos direitos humanos: em busca de outros
caminhos de legitimação. In: BERTOLDI, Márcia Rodrigues; SPOSATO, Karyna Batista (Coord.). Direitos
humanos: entre a utopia e a contemporaneidade. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 115-127.“Talvez por
isto, haja na comunidade jurídica um misto entre euforia e frustração na atuação do CNJ. E não se pode
esquecer que qualquer análise atual do judiciário deve ser vista “num contexto marcado por fortes
desigualdades sociais e culturais, graves limitações fiscais e transformações radicais nos modos de
funcionamento da economia” (FARIA, 2009, p.2)”.
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seriam Direitos Humanos aqueles expressamente previstos na
norma positivada (é uma teoria que traz aquilo que esta na
norma, legislação). 3) A Moralista ou de Perelman fundamenta
os Direitos Humanos na experiência e consciência moral de um
determinado povo, ou seja, na convicção social acerca da
necessidade de proteção de determinado valor.

Herrera Flores (2002, pg. 13, 14), ao apresentar o que ele considera
enquanto visões sobre os direitos humanos, centra-se nas seguintes definições: A
visão abstrata, centrada na racionalidade jurídica/formal volta-se para as práticas
universalistas; a visão localista, centrada na racionalidade material/cultural, volta-se
para as práticas particularistas; e a visão complexa, centrada na racionalidade de
resistência, volta-se a uma prática intercultural.
Com essas duas formas de abordagem das concepções de DDHH pode-se
observar que, apesar de Portela (2011) distinguir três concepções de direitos
humanos, nenhuma delas foge à Teoria Clássica Positivista, alcançando as duas
primeiras visões com que Herrera Flores trabalha: a visão abstrata e a visão
localista22.
Portela (2011) não recepciona em seu texto uma concepção que agregue
teoria crítica, excluindo-a de suas subdivisões sobre tais teorias. Diferentemente de
Flávia Piovesan (2012), que, apesar de assentar a ideia de direitos humanos
diretamente ligados à sua internacionalização — com a promulgação da DUDH —
seguindo a Teoria Clássica, reconhece a sua construção como fruto do movimento de
lutas e pela busca emancipação humana23.
Este imaginário universalista de internacionalização dos DDHH, obtendo
como marco histórico a consolidação da Declaração Universal, é consagrado também
por Bobbio (1992) ao construir a ideia de que por meio desta declaração foi possível o
alcance do universal dentro de um sistema de valores onde o universal deixou de sitiar

22

FLORES, 2002. Pg. 14. “As visões abstrata e localista dos direitos humanos supõem, sempre, situar-se
em um centro, a partir de onde se passa a interpretar todo o restante. Nesse sentido, torna-se a mesma
coisa analisar uma forma de via concreta ou uma ideologia jurídica e social. Ambas funcionam como um
padrão de medidas e de exclusão. Dessas visões deriva um mundo desintegrado. Toda centralização
implica automatização. Sempre haverá algo que não esteja submetido à lei da gravidade dominante e que
deve ficar marginalizado da análise e da prática. É sutil recordar, aqui, aquela imagem com a qual Robert
Nozick justificava, metodologicamente seu Estado mínimo: fazer uma foto da realidade, elegendo o plano
que queremos ressaltar e, no estudo, recortar por todos os lados até chegar à imagem que nos convém.
E, pois, o excluído vai ser regido e determinado pelo centro que impusermos ao conhecimento e à ação.”
23
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito constitucional Internacional. 13ª ed. Editora
saraiva. São Paulo, SP: 2012. Pg. 176 “enquanto reivindicações morais, os direitos humanos são fruto de
um espaço simbólico de luta e ação social, na busca por dignidade humana, o que compõe um construído
axiológico emancipatório”
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o campo do abstrato, passando então a um sentido concreto, de fato, quando da
anuência de diversos governos a este documento24.
Porém, o perigo desta compreensão reside justamente em enxergar os
direitos humanos enquanto normas de valor universal, como enxerga a teoria
positivista, impondo a esta percepção a errônea ideia de que não os DDHH foram uma
fonte de luta social, de resistência, de desenvolvimento da consciência das
sociedades, mas sim, que foram surgidos de uma abstração daqueles que dominam,
em um consenso social, concedendo à classe dominada direitos apresentados em
seus reclames individuais, quanto às suas condições de vida e labor. Como assim
declara Sanchez Rúbio (2007, pg. 30):
Los derechos humanos ni existen en abstracto, ni son algo
dado, ni quedan congelados en una norma de máximo rango.
Es imprescindible su positivación en tanto que derechos
fundamentales, pero no es suficiente. Los sistemas de
garantías jurídicos para hacerlos efectivos deben ir
acompañados de más garantías. La mayor eficacia implica
tramas políticas y sociales en todos los niveles. En ellas,
siempre los seres humanos y sus condiciones de vida marcan
la referencia al intentar plasmar extensiva y universalmente su
capacidad de disfrute y reapropiación de sus posibilidades.

Neste ditame e na contramão do que sustentam os clássicos, a teoria crítica
questiona e põe em pauta a discussão de todas as concepções de universalidade,
inalienabilidade e indivisibilidade que imperam sobre os DDHH, voltando-os a um
construto social, por meio dos movimentos, das lutas.
Nesta visão crítica, pode-se enxergar o conceito de direitos humanos a partir
de uma releitura histórica dos movimentos de luta e resistência na história mundial,
onde trabalhadores, escravos, e diversas outras populações dominadas e excluídas,
lutaram pela conquista de seus direitos e pelo desejo de vê-los alcançados e
instituídos como uma vitória da sua classe para melhoria das condições de vida e
labor e para o alcance da dignidade humana.
O conceito de direitos humanos, a partir da perspectiva crítica, se desloca da
sua positivação tradicional normativista e se volta ao social, à resistência25, como uma

24

BOBBIO, Noberto. A Era dos direitos. Ed. Campus. Campus, RJ. 1992. Pg. 28 “Não sei se se tem
consciência de até que ponto a Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida em
que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e
expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que vive na Terra.
Com essa declaração, um sistema de valores é ― pela primeira vez na história — universal, não em
princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger os
destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado”.
25
“a resistência entendida como ultima ratio do ser humano contra as injustiças é insuficiente para
garantir uma real participação da sociedade na luta pela implementação de direitos básicos que são, há
muito tempo, negados à grande parte da população”. OLIVEIRA NETO e REBOUÇAS, Antônio Dias e
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potestas26, apresentada por Enrique Dussel (2007), como capacidade e faculdade
humana de autoidentificação enquanto sujeito, autônomo, capaz, detentor de suas
próprias potencialidades.
En función de lo que venimos comentando, los derechos
humanos entendidos desde una perspectiva emancipadora y
que pretende contribuir al incremento de niveles de
humanización, podrían concebirse como el conjunto de
prácticas sociales, simbólicas, culturales e institucionales que
reaccionan contra los excesos de cualquier tipo de poder y en
donde se impiden a los seres humanos constituirse como
sujetos. (RÚBIO. 2007, pg.31)

Portanto, é necessário que saiamos do discurso normativo de direitos
humanos, que repousa estes direitos sob uma perspectiva limitada institucional que,
estratifica e retira as potencialidades dos atores do DDHH, e passemos a uma
propositura ativa de uma cultura de direitos humanos, que propõe a volta destes
direitos aos campos de lutas e aos movimentos sociais.
Assim, ao declarar o Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais que
assume uma propositura positivista27, baseada na definição de Manfred Novak28,
assume-se, por consequência a concepção de visão abstrata29, assentando este
manual nas concepções não somente tradicionais compatíveis com o neoliberalismo
com que vimos trabalhando neste ensaio.

Gabriela Maia. Resistência e efetivação dos Direitos Humanos: um contraponto entre o jurídico e o
factual. 2012. Pg. 10.
26
Potestas aqui surge com o sentido em que Enrique Dussel, em seu livro “20 teses de Poder” propõe,
onde a potestas é definida como o poder de uma comunidade agir como primeira instância de
transformação do poder, através da resistência e das lutas, dos meios instrumentais necessários para o
alcance da real vontade/necessidade da comunidade e não do governante. Porém esta é “uma faculdade,
uma capacidade, que se tem ou não se tem, mas, como precisão, se toma”, pois poderá ser consolidada
através dos políticos ou puramente esmagada, por poderes totalitaristas. Entendendo políticos, como
assevera o próprio Dussel, enquanto representantes servos do povo.
27
PETERKE. 2010, pg. 24 “A construção do conceito de direito humano, iniciada há 250 anos, é um
resultado do Iluminismo e uma realização filosófica. Produziu um sistema de valores que pode hoje
reivindicar validade universal. No centro desse pensamento estão a vida e a dignidade do homem. Os
direitos humanos são o requisito para que as pessoas possam construir sua vida em liberdade, igualdade
e dignidade. Eles são compostos por direitos civis, políticos, econômicos, sociais e coletivos e foram
primeiramente consolidados nas legislações nacionais, antes de se tornarem matéria do direito
internacional.
Apesar de os direitos humanos serem universais, podem haver especificidades regionais. Importante é a
existência de um alicerce básico e universal dos direitos humanos.[...]”
28
Ibdem. pg. 88. “Seguir-se-á, assim, a definição originariamente sugerida por MANFRED NOWAK,
posteriormente modificada por Walter Kälin e Jörg Künzli, os quais entendem por DHI “[...] a soma dos
direitos civis e políticos, econômicos, sociais, culturais e coletivos estipulados pelos instrumentos
internacionais e regionais e pelo costume internacional.”
29
FLORES, 2002, pg. 19. “Essa visão abstrata induz a reduzir os direitos e seus componentes jurídicos
como base de seu universalismo a priori. A prática social por direitos deverá, pois, reduzir-se à luta
jurídica. Por muito importante que seja essa luta, dada a função de garantia de que o direito pode e deve
cumprir, reduzir sua prática a árbitros da norma levar-nos-ia a aceitar como princípio essa contradição
básica de todo formalismo: racionalidade interna e irracionalidade da premissas.”
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4. Impactos destes manuais enquanto políticas públicas

A partir de tudo que vimos até o momento é preciso questionar: podemos
enquadrar estes manuais enquanto políticas públicas que visam uma maior inserção
dos direitos humanos na sociedade ou apenas normativos técnicos com foco na
disseminação seletiva dos preceitos fundamentais ao neoliberalismo, e sem efeitos
que impactem concretamente e reativem a luta por direitos?
De fato, o Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais segue a risca a
intenção de seu título, ou seja, serve enquanto um manual voltado para disseminação
da prática jurisdicional de direitos humanos internacionais. Estritamente normativista,
limitado a ações judiciais, não sendo possível nem mesmo ultrapassar o seu sentido
de ações a ações no âmbito jurídico.
Ainda mais vazio de conteúdo é o manual da International Bar Association,
com sua estrutura demasiada normativista e vazia de qualquer debate ou concepção
acerca dos direitos humanos.
Seus impactos dentro das estruturas jurídicas, que são seus alvos e focos, se
fazem desastrosos, perigosos e condicionantes à manutenção do público alvo na
reprodução de conceitos de direitos humanos distantes do social. Conceitos limitados
em sua própria condição, estratificados, cooperadores da manutenção da estabilidade
da ordem espontânea em atendimento aos anseios de um mercado, tanto nacional,
como internacional, que reforçam com isso o aprofundamento das desigualdades
sociais e da exclusão.
Além disto, aproveita-se do momento atual de descrédito dos demais poderes
do Estado ― legislativo e executivo — para trazer para si, como esperança burguesa
de manutenção desta forma de Estado e ilusão das demais classes, a última
esperança nesta constituição de Estado, e manter por mais que visivelmente falido e
esgotado de suas potencialidades, um Estado Capitalista Neoliberal baseado em uma
Democracia de Representatividade formal.
Ao refletir, por fim, sobre os impactos destes manuais nas políticas públicas de
direitos humanos, nas lutas por reconhecimento, liberdade e igualdade, há um
desapontamento e uma leve tristeza, ao enxergar que estamos de mãos vazias, a ver
navios, isolados em uma sociedade que caminha e incentiva cada vez mais esta
exclusão, imersa em uma alienação mercantil.

2819

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

5. Considerações finais

A análise dos manuais de direitos humanos adotados no âmbito da justiça
brasileira não deixam dúvidas sobre a composição de uma política judiciária voltada à
consolidação do Neoliberalismo Judicial, em especial o Manual Prático de Direitos
Humanos Internacionais, adotado pelo Ministério Público da União.
Possuem tais manuais as bases teóricas fundamentada na teoria clássica
positivista. Reforçam o entendimento de que a solução para uma melhor e maior
eficácia dos direitos humanos está reduzida ao campo jurídico, com o agravamento de
sanções e punições aos violadores e com o crescimento do movimento de
judicialização. Portanto, tais manuais esquivam-se das concepções críticas dos
direitos humanos, que incluem a luta e os movimentos sociais, mitigando o
empoderamento de seus atores para uma luta por sua libertação, sendo apenas um
instrumento mantenedor do status quo social.
Assim, os Manuais analisados reiteram todas as bases do capitalismo e do
neoliberalismo: o avanço do mercado como foco de todas as políticas implementadas,
distanciando o individuo e a noção de humano de bases emancipatórias. A exclusão
social, as desigualdades sociais e econômicas, a alienação social, tudo isso convive
paradoxalmente com uma concepção de direitos humanos formalista, sem que os
DDHH consigam ser instrumentos efetivos de transformação e libertação social. Ou
seja, o mercado funciona neste sentido como um grande orquestrador das demandas
e de políticas públicas, suficientes para a manutenção dos interesses econômicos.
É preciso que reflitamos sobre quais políticas públicas são necessárias para
uma construção social igualitária devem possuir. Refletir também qual o projeto
político que desejamos para nossa sociedade, para o nosso futuro. Além disso, é
necessário que voltemos aos campos das lutas, dos movimentos, e reconstruamos os
meios legítimos de buscar por igualdades e melhorias sociais, a partir de uma
democracia participativa e a própria construção destas igualdades e liberdades em
nosso entorno.
Precisamos, enfim, voltar os direitos humanos para nossas vidas, nosso
cotidiano e torna-los a principal pauta diária de nossa rotina, para que, paulatinamente,
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sejam ativados em nossos corações e mentes a crítica, que alcancem a tão desejada
emancipação humana.
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SAINDO DO ANONIMATO: CARTEIRA DE IDENTIDADE SOCIAL PARA TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS NO ESTADO DO PARÁ
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fernandanummer@gmail.com

RESUMO
Este artigo busca pesquisar a valorização de direitos sociais para comunidade
LGBT , que sofre violências diversas, passando por discriminação institucional e privada,
quando buscam por garantias de cidadania; sendo desenvolvida a partir do trabalho
realizado pelo Comitê Gestor à aplicação do Plano Estadual de Segurança Pública de
Combate à Homofobia, através de um de seus feitos mais recente - a implementação da
Carteira de Identidade Social (Registro de Identidade Social) para Travestis e Transexuais
no estado do Pará, cuja existência se deu através do Decreto lei nº 726/2013, do Governo
do estado do Pará, que homologou Resolução de nº 210/2012-CONSEP4 do Conselho
Estadual de Segurança Pública, enquanto resultado da luta do movimento LGBT que
durante anos buscou e continua buscando firmar direitos, já contidos na Constituição
Federal do Brasil para essa comunidade que ainda é identificada como invisível pela
sociedade e pelo próprio governo, numa luta para evitar o constrangimento de serem
chamados (as) publicamente por um nome que não condiz com suas realidades atuais,
sejam femininas ou masculinas. Em função da realização desse serviço de emissão dessa
carteira, desenvolvemos a coleta de dados junto a usuário (as) desse serviço, se obtendo
dados preliminares que nos mostram o perfil da população atingida.
3

Palavras chave: carteira social, transexuais, direitos sexuais.
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ABSTRACT
This article tries to determine the valuation of social rights for the LGBT community,
which suffers several violence, through institutional and private discrimination when seeking
guarantees of citizenship; being developed from the work done by the Steering Committee
for the implementation of the State Plan for Public Safety Against Homophobia through one
of its newest it made Portfolio Social Identity registry (Social Identity) for Transvestites and
Transsexuals in Para State, whose existence is given by Decree law No. 726/2013, the
Government the state of Pará, which approved Resolution No. 210/2012-CONSEP Council
for Public Security, as a result of the struggle of LGBT movement for years sought and
continues to seek to establish rights as contained in the Federal Constitution of Brazil for this
community that is still identified as invisible by society, in a fight to avoid the embarrassment
of being called ( the ) public by a name that does not match their current realities , whether
female or male. Due to the completion of this issuance of this portfolio service, developed to
collect data from the user (s) of this service, obtaining preliminary data showing the profile of
the affected population.
Key-words: social portfolio, transsexuals, sexual rights.
INTRODUÇÃO
Antes mesmo de receber a conceituação que tem atualmente, a homossexualidade
passou por diversas culturas, existiu e foi aceitável em algumas destas. Na cultura ocidental,
nos dias de hoje, isto ainda é um tema polêmico e vivenciado por uma série de atitudes
homofóbicas contra quem assume tal orientação. Alguns autores ao longo dos anos vêm
abordando essa temática com visões diferentes, no entanto utilizam-se dos métodos de
observação e conhecimento para abordagem, sendo que seus pontos de vista podem ser
semelhantes, porém com divergências em alguns deles, dentre estes autores encontramos:
Foucault, Heller e Spencer, nos quais encontro contribuições para a temática escolhida.
Spencer (1999) informa:
Na antiguidade, em Roma, não havia qualquer denominação acerca do
envolvimento sexual entre homens e jovens, sendo comum, homens mais
velhos iniciarem os jovens em práticas sexuais, desde que os jovens fossem
os “passivos”, igualando os mesmos à condição feminina, ou seja, de
“inferioridade” (SPENCER, 1999, p. 372).

Assim observa-se que a homossexualidade não é moderna, sendo visualizada desde
os primeiros tempos, inclusive se apresentava pelo que escreveu o autor mencionado, como
uma passagem, uma iniciação dos jovens pelos adultos, não havendo discriminação, mas
normalidade, pois se tratava de um processo comum à época, apesar desses jovens se
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posicionarem na mesma condição que a mulher, que era considerada como inferior
naquelas sociedades.
No inicio, aceitava-se sem discussão que os meninos e belos jovens
eram desejáveis sexualmente. Isso, no entanto, mudou gradualmente, já
que no final do império romano o conceito de ascetismo sexual
predominou. Alguns estudiosos argumentam que essa mudança ocorreu
independentemente do cristianismo (SPENCER, 1990, p. 66).

As mudanças vieram com o tempo, pois inicialmente era comum a prática a que se
submetiam meninos e jovens, com a ideia de que buscavam conhecimento para maturidade
quando, na vida adulta, se tornavam verdadeiramente homens, dotados dos direitos de
superioridade concebidos na época, porém o ascetismo e atuação dos cristãos mudaram
esse comportamento que passou a ser proibido e imoral.
Foucault (1997) apresenta um aspecto importante que cabe inserir - a invisibilidade.
A sexualidade a partir do século XVIII inicia seu processo de delimitação mais forte, com a
implantação de modelos através do fortalecimento de práticas oriundas da Idade Média que
historicamente foi se expandindo no campo da própria ciência, para as descobertas dos
processos patológicos, se fazendo presente o que denominaram de modelo binário (homem
e mulher) dito então como “normal”, “não pervertido”, e se pessoas buscassem por outras
formas de modelos recairiam na invisibilidade, por conseguinte no preconceito.
Dentre seus emblemas, nossa sociedade carrega o do sexo que fala (...).
Foi um dia, capturado por um certo mecanismo, bastante feérico a ponto de
se tornar invisível. E o que nos faz dizer de si e dos outros num jogo em que
o prazer se mistura ao involuntário e, o consentimento à inquisição
(FOUCAULT, 1997, p. 75).

Não é por acaso que as ideologias existentes nos dias atuais tenham por base as
ideias construídas desde os primórdios da humanidade, necessitando ser buscado cada vez
mais espaço para quebrar o que está posto, cabendo às políticas públicas um papel
fundamental para as conquistas de espaços dessa população que busca incessantemente
por ampliação de direitos – a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais/LGBT - mostrando que a homossexualidade teve ser vista com normalidade.
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NOTAS SOBRE CONQUISTAS LGBTs
O tema da discriminação com base na orientação sexual foi formalmente suscitado,
pela primeira vez, em um foro das Nações Unidas, durante a Conferência Mundial de
Beijing5, em 1995 (BRASIL, 2006a). Com base na articulação e consulta realizada junto à
sociedade civil organizada o Governo Brasileiro levou o tema para a Conferência Regional
das Américas, realizada em Santiago do Chile6, em 2000. Esse debate foi retomado, de
forma organizada, durante o processo preparatório para a Conferência Mundial contra o
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância
realizada na cidade de Durban, África do Sul em 2001(BRASIL, 2006b).
De acordo com o entendimento de Fry a importância dos movimentos em geral,
afunilando para o MLGBT, que tal quais os feministas, surge do acumulo de experiências
sociais em busca de igualdades a direitos junto ao Estado e as diferenças existentes entre
interesses de grupos ora converge ou diverge, mas ao final, tudo busca por visibilidade e
superação de vulnerabilidade social mesmo com disputas hegemônicas nessas relações.
Ao propor uma ideologia de igualdade entre sexos (o feminismo) e entre
pessoas de mesmo sexo (o movimento homossexual) ou a igualdade dos
cidadãos perante o Estado e a lei (movimento de direitos humanos em
geral), esses grupos se diferenciam de outros grupos da mesma classe e de
outras classes sociais (...). Mas o que quero dizer aqui é que a ênfase dada
à igualdade de direitos do individuo é comum a todos esses movimentos (...)
(FRY, 1982, p. 110).

É graças às lutas dos diferentes segmentos que compõem o MLGBT que em
diversos campos conquistas se fizeram, pois a dinâmica social assim exigiu, entretanto
mesmo com tudo isso muito é preciso avançar em termos de concepções de gestores (as);
servidores (as) de instituições em geral, para a solidificação efetiva de tais políticas, contudo
isso poderá ser tratado em outro trabalho. Abaixo destacamos o que foi levantado:
A criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, em outubro de 2001,
foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo brasileiro que instituiu o Programa
Brasil sem Homofobia (Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra Gays,
5

Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas sobre direitos das mulheres visou tornar
equitativo as responsabilidades ente homens e mulheres no espaço familiar, cobrando a efetiva
participação dos homens em atitudes igualitárias entre gêneros.
6
Conferência Regional realizada na cidade de Santiago do Chile, no ano de 2000, teve cunho de
preparatória à conferencia Regional contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância correlata, destacando o respeito aos Direitos Humanos e às liberdades fundamentais
para todos, sem distinção de qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo.
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Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais/GLBT7 e de Promoção da Cidadania
Homossexual como um marco para o (re) pensar de práticas institucionais que possibilitem
acesso a direitos até então não conquistados.
A criação deste Programa foi uma das reivindicações do Movimento/LGBT junto ao
Estado, visando garantir a cidadania desta comunidade no Brasil através da criação de
políticas públicas que possam ser consideradas como afirmativas aos direitos dos
homossexuais, em diversas áreas, tais como:
1) Educação com o currículo de base nacional.
2) Saúde, o enfrentamento as DST/AIDS e a Portaria nº 1.820, de 13/08/2009, que
em seu Art. 4º, § único, inciso I garante o direito ao uso do nome social.
3) Justiça, o reconhecimento das uniões homoafetivas, datado de 05/05/2011 e o
casamento civil em cartórios para casais homoafetivos, aprovado em 14/05/2013,
que tiveram unanimidade em julgamentos no Supremo tribunal Federal - STF.
Seguindo o avanço de conquistas, a política de segurança pública baseada nos
princípios do Programa Nacional de Direitos Humanos – 3 / PNDH-3, de24/08/2007 dita:
Diretriz 13 – Prevenção de violência e de criminalidade e profissionalizante
ação de atos criminosos, através de seu objetivo estratégico de número V –
Redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia,
idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade, no item “d” –
Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da
violência contra deficientes, idosos, mulheres, indígenas, negros (...),
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis (BRASIL, 2010, p. 116).

A Lei 11.530/07, que instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania / PRONASCI, tem como um de seus focos o de atuação policial, ou seja, de
favorecer a formação e valorização das forças de segurança, cabendo, neste caso, a
discussão de um fenômeno antigo, mas com novas possibilidades, considerando a dinâmica
da sociedade, vindo às políticas públicas responder às demandas dessa sociedade através
de planos, programas e projetos que busquem superar e/ou minimizar situações de
vulnerabilidade nas diversas áreas sociais.
Essas leis provocaram o surgimento, no estado do Pará, do Plano Estadual de
Segurança Pública de Combate à Homofobia, como uma política pública que contempla
reivindicações do Movimento LGBT, além de observar os princípios do PNDH -3.
7

À época era assim a denominação adotada pela sociedade civil organizada na defesa dos direitos
sexuais. A partir de 2008 é invertida a sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais /LGBT, por reivindicação do segmento de mulheres lésbicas a fim de possuir maior
visibilidade (nota dos autores).
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Sendo aprovado em dezembro/2008 pelo Conselho Estadual de Segurança Pública CONSEP, órgão máximo das Políticas de Segurança, o Plano Estadual de Segurança
Pública de Combate à Homofobia e os desdobramentos para a construção deste Plano em
programa de ações, que veio a ser efetivado através da Resolução 155/10-CONSEP,
também instituidora do Comitê Gestor desse Plano, vem garantindo os encaminhamentos
para o exercício de cidadania à comunidade LGBT, buscando superar atitudes de agentes
do Sistema de Segurança Publica e Defesa Social (composto por policiais militares, policiais
civis, bombeiros militares, Servidores do Departamento de Trânsito/DETRAN e Centro de
Pericias Cientificas Renato Chaves) que em alguns momentos podem estar impregnadas de
preconceitos face às pessoas LGBTs e suas dinâmicas.
Em respeito aos princípios de direitos humanos a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social/SEGUP, constituída por todos os órgãos do Sistema e, por consequência, do
Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à Homofobia, que
acompanha a dinâmica da sociedade, regida por mudanças em leis e códigos, produzindo
alguns avanços, onde se destacam, dentre outros anteriormente obtidos no estado, os
seguintes:
1) Portaria nº 16/2008 da SEDUC,(Pará, 2008) de 10/04/2008, que prevê o respeito
ao nome social, independentemente de registro civil, sobretudo no ato da matrícula,
publicada no Diário Oficial do Estado, estabeleceu que todas as unidades escolares da rede
pública do estado do Pará devem registrar no ato da matrícula dos alunos, o pré-nome
social de travestis e transexuais.
2) Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à Homofobia, de
dezembro/2008, foi apresentado no CONSEP em 12/11/2007 e passou por toda tramitação
interna e na 176ª reunião, datada de 14/08/2008, teve aprovação juntamente com um
programa de ações finalizado em 11/05/2009 na 197ª reunião ordinária.
3) Decreto nº 1.675, de 21/05/2009, determina aos órgãos da administração direta e
indireta do estado do Pará o respeito ao nome público de transexuais e travestis; criado para
garantir cidadania e tratamento igualitário aos integrantes desse segmento LGBT (PARÁ,
2009a).
4) Decreto nº 1238/09, de 02/09/2009, instituiu o Conselho Estadual da Diversidade
Sexual, órgão colegiado com finalidade de desenvolver políticas públicas voltadas para
população LGBT (PARÁ, 2009b).
5) Portaria nº 1242/09, de 10/11/2009, que garante visita íntima homoafetiva a
internos (as) do Sistema Penal em todos os regimes, para pessoas de ambos os sexos, com
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quem mantenham relacionamento homoafetivo, definindo critérios a sua realização (PARÁ.
2009c).
6) Resolução nº 155/2010-CONSEP, de 22/09/2010, que instituiu o Comitê Gestor,
foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 29/09/2010, criou esse comitê com
responsabilidade de operacionalização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do
Plano Estadual de Combate à Homofobia, definindo sua organização colegiada, com
integrantes da sociedade civil organizado (incluindo seguimentos LGBTs) e governamental.
7) Portaria nº 242/2012, de 30/07/2012, instala no seio da Polícia Civil do estado a
Divisão de Atendimento a Grupos vulneráveis/DAV, incluindo na sua estrutura a Divisão
Especializada no Combate a Crimes Discriminatórios, onde se insere à Delegacia de
Combate aos Crimes Homofóbicos (PARÁ, 2012a).
8) Portaria nº 362/2012-DGPC/DIVERSOS, de 19/10/2012, que dispõe sobre o uso
de nome social para travestis e transexuais nos Boletins de Ocorrência Policial/BOPs,
incluindo infração de caráter homofóbico (a partir da percepção de quem recebe a
ocorrência, para a investigação devida), tornou obrigatório aos servidores da Polícia Civil do
Pará o tratamento pelo nome social para travestis e transexuais, assim como o
preenchimento em campo próprio nos boletins de ocorrência o nome social, orientação
social e identidade de gênero (PARÁ,2012b).
9) Resolução nº 210/2012/CONSEP, de 07/11/2012, criou a Carteira de Identidade
Social para travestis e transexuais, definindo esse documento o que se deve entender por
nome social, identificando critérios a sua expedição e determinando a responsabilidade por
sua expedição e regulamentação necessária à Polícia Civil do estado do Pará, através do
Instituto de Identificação, definindo também o modelo de carteira a ser utilizado (PARÁ,
2012c).
10) Decreto nº 726, de 29.04.2013, que homologa e institui a expedição da Carteira
de Identidade de Nome Social a travestis e transexuais, publicado no Diário Oficial do
Estado do Pará, homologou Resolução de nº 210/3012/CONSEP (PARÁ, 2013a).
11) Instrução Normativa nº 001/2013-DGPC, de 01/10/2013, estabelece medidas
necessárias à operacionalização, emissão e controle das Carteiras de Nome Social,
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de 02/10/2013, estabeleceu a devida
regulamentação desse documento, definindo: o que deverá conter; documentação exigida
para sua emissão; a formatação das fotografias a serem usadas; forma de assinatura
pela(o) usuária (o); inclusão de documentos opcionais; casos de emissão para menores de
idade; exigências para brasileiros, pessoas naturalizadas e aquelas que venham a se utilizar
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de certidão de casamento no exterior; definindo também os passos a serem seguidos à
expedição; emissão no sistema de identificação; retificação de dados e finalização.
Em tudo que vem sendo desenvolvido se vê a busca e conquistas de cidadania, que
não é fácil, principalmente quando se trata da comunidade LGBT. Elizabeth Zambrano
afirma:
Se a vida dos indivíduos que pertencem a grupos LGBT costuma ser muito
difícil quando se trata de direitos, preconceitos e discriminação, para
travestis e transexuais a vida é, certamente, pior. Embora todos lutem pela
igualdade de direitos e não discriminação, as demandas transexuais são,
além disso, muito mais específicas. Estão centradas na troca (...) de nome e
sexo na documentação (...) (ZAMBRANO, 2011, p. 103).

Isso mostra o quanto é necessário ter atenção da gestão pública, pois só com a
criação de políticas públicas que possam ser consideradas afirmativas a discriminação
deixará de ser predominante e se complementará a cidadania que o estado tanto propaga.
A EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA A GARANTIA DA CIDADANIA DE GÊNERO NA
DIVERSIDADE SEXUAL

COM

A CARTEIRA DE IDENTIDADE

SOCIAL PARA

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
É predominante que todos os eventos, serviços e políticas públicas que surgiram
e/ou surgirão, no campo de conquistas para a comunidade LGBT, sejam totalmente
contextualizados nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (BRASIL,
2006c); sendo a participação da sociedade civil organizada – MLGBT - um fator que faz a
diferença quando exerce pressão aos governantes para incluir, em suas agendas políticas,
questões antes sequer pensadas por esses gestores, que aumentarão o acesso às
categorias ditas como diferentes. O material de Gestão de políticas públicas em gênero e
raça, vol. I (2010) chama a atenção sobre isso:
O reconhecimento das diferenças não implica para Taylor, uma maior
fragmentação. Ao contrário, aumenta o grau de participação dos diferentes, da
identificação desses com o universo político, desenvolvendo em todos (as) o
sentimento de que as instituições são capazes de garantir sua dignidade
(HELIBOM, ARAÚJO, BARRETO, p. 39).

A contextualização de que a população LGBT deve ser respeitada é bem clara
quanto a necessidade de se firmar políticas públicas para garantias de seus direitos e
cidadania.
É visível que as pressões realizadas pelo MLGBT geraram conquistas, mas a
concepção de gestores/as faz a diferença em avançar, ou não, ante o que está
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legitimamente instituído e a implementação do Plano Estadual de Segurança Pública de
Combate à Homofobia é um exemplo prático, considerando todo período decorrente de sua
criação, aprovação e execução de suas ações, de onde trazemos como destaque a criação
da Carteira de Identidade Social para travestis e transexuais.
Esse serviço, disponibilizado pela política estadual de Segurança Pública e Defesa
Social foi criado e levado aos integrantes do MLGBT, possibilitando que se vislumbrasse
uma realidade até então invisível, somando-se a isso a sensibilidade do gestor que seguiu,
passo a passo, por todas as etapas necessárias à finalização do mesmo.
Devemos nos reportar ao ano de 2012, com o início das reuniões do Comitê Gestor
do Plano Estadual de Combate à Homofobia, onde se faziam presentes representantes do
segmento LGBT, quando se tomou conhecimento através desses membros da sociedade
civil organizada, com destaque para o Grupo de Homossexuais do Pará - GHP e Grupo de
Resistência de Travestis e Transexuais - GRETTA, da luta que travestis e transexuais
mantiveram durante anos para serem reconhecidas (os) pelo nome que escolheram, a partir
de seu gênero, numa busca de garantias do uso do nome social adotado, pois já há muito
buscavam esse reconhecimento, tendo procurado diversas instâncias de governo, porém
sem nenhum resultado positivo, o que fez com que o tema fosse discutido, analisado e ao
final se deliberado no sentido da elaboração de um projeto que culminasse com a execução
desse serviço de cidadania.
Após tal manifestação, foi designada a responsabilidade de elaboração do projeto
para uma das técnicas do Comitê Gestor, que coletou material de cunho informativo e
doutrinário à elaboração dessa carteira, ficando a parte de especificidade técnica e revisão
na responsabilidade do coordenador do Comitê Gestor.
Com aprovação no colegiado do Comitê o projeto seguiu para o CONSEP, onde na
data de 07/11/2012, em reunião ordinária, foi aprovado por unanimidade dos votos de seus
conselheiros surgindo, assim, a Resolução de nº 210/2012, de 11/11/2012, que criou e
aprovou essa carteira, cuja homologação se deu através do Decreto Governamental de nº
726/2013, datado de 29/04/2013, onde também foi determinada a realização de
providências a efetivação da mesma.
Continuando a execução dos passos necessários à finalização foi desenvolvida pelo
Instituto de Identificação Civil norma técnica, com todos os critérios necessários para
emissão; além disso, se procedeu a elaboração de uma ficha de identificação, para
subsequente confecção do documento denominado Declaração de Gênero, onde se informa
os dados das (os) usuárias (os) desse serviço, para assim possibilitar aos papiloscopista a
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perfeita identificação destes (as), cuja emissão se conveniou realizar pela Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, além de grupos ou movimentos LGBTs
que se habilitem á realização dessa emissão, já estando habilitado o GHP. Ressalte-se que
todo este processo foi amplamente discutido pelos membros integrantes do Comitê.
Aqui, cabe ressaltar que a Carteira de Identidade Social, foi criada com todos os
requisitos de segurança e técnica adotados pela Carteira de Identidade Civil, apresentando
itens como: filigrana negativa e textos em talho doce; fundo geométrico positivo duplex;
filigrana negativa com imagem latente em talho doce; tarja geométrica negativa; fundo
numismático duplex com brasão incorporado e efeito Iris; numeração tipográfica; micro letra
positiva e negativa com falha técnica e, fundo invisível fluorescente.
PESQUISA PRELIMINAR COM USUÁRIAS (OS) DA CARTEIRA SOCIAL
Com a finalização desse processo e o lançamento da Carteira de Identidade Social
e, ainda, o inicio da emissão dessas, começou a procura pelo documento, o que nos
permitiu coletar, no período de 25/07/2013 a 18/02/2014, sessenta e quatro (64) declarações
de identidade de gênero, tornando assim possível se iniciar um estudo, ainda preliminar,
sobre quem são as (os) usuárias (os) desse serviço ofertado pela Política de Segurança
Pública e Defesa Social do Estado do Pará, de disponibilização da Carteira de Identidade
Social para travestis e transexuais. Este estudo preliminar se desenvolveu baseado em um
quantitativo de questionários aplicados à obtenção da declaração de identidade de gênero,
totalizando um percentual de 100%, onde foram encontradas vinte e três (23)pessoas
travestis e (41) quarenta e uma transexuais.
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QUADRO DE DADOS SOCIAIS E DE IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIAS (OS) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE SOCIAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
ASPECTOS LEVANTADOS
Identificação por sexo
Identificação de gênero
Orientação sexual
Identidade social
Idade que assumiu o nome social
Assume publicamente a identidade de gênero
Reconhecimento do nome social pela família
Reconhecimento do nome social pela comunidade
Efetivação de tratamento hormonal
Realocação do sexo
Participação em MLGBT

Profissão declarada

Área de nascimento

Escolaridade

RESPOSTAS
Masculino
Feminino
Transexual
Travestis
Heterossexual
Homossexual
Outros
Masculino
Feminino
19 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 55 anos
Sim
Não
Sim
Não

QUANTITATIVO PERCENTUAL
61
95,00%
3
5,00%
41
64,06%
23
35,94%
30
46,87%
28
43,76%
6
9,37%
6
9,37%
58
90,63%
27
42,19%
27
42,19%
10
15,62%
63
98,40%
1
1,60%
59
92,10%
5
7,90%

Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sem resposta
Cabeleireiro(a)

60
4
53
11
55
9
42
20
2
23

94,00%
6,00%
82,82%
17,18%
85,94%
14,06%
65,63%
31,25%
3,12%
35,94%

Profissional Sexo
Outras
Capital
Interior
Fundamental
Médio
Superior
Incompleto

8
33
47
17
9
28
6
21

12,50%
51,56%
73,44%
26,56%
14,06%
43,75%
9,37%
32,82%

Fonte: Dados coletados junto a Coordenadoria de livre Orientação Sexual – CLOS da SEJUDH, no
período de 25/09/2013 a 18/02/2014.
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Em uma análise geral do quadro elaborado se observa que existe predominância de
61 pessoas do sexo masculino, equivalendo a 95,00% em relação a 3 pessoas do sexo
feminino, sendo uma equivalência de 5,00% em relação ao total.
Do total de 64 usuárias (os) 41 apresentaram como identidade de gênero ser
transexuais, equivalendo a 64,06% e 23 serem travestis, ou seja, 35,94%. Dessas pessoas
30 declararam como orientação sexual a heterossexualidade, ou seja, 46,87%; enquanto 28
a homossexualidade, perfazendo 43,76%; outros tipos foram declarados por 6 pessoas, num
percentual de 9,37%. Desses (as) usuários (as) 58 pessoas, equivalente a 90,63%
apresentam identidade social feminina e 6 masculina, perfazendo 9,37%.
A idade em que as pessoas adotaram o nome social é heterogênea e formada por
uma parcela adulta de 19 a 29 anos, sendo um percentual de 42,19%; bem como de 30 a 39
anos, que contam com o mesmo percentual, num total de 54 pessoas, enquanto que de 40 a
55 anos é de 15,62%, perfazendo 10 pessoas.
A maioria das pessoas transgêneras assume publicamente o nome social, cerca de
98,40%. Com base no quadro apresentado percebe-se que transgêneros são mais
conhecidos pelo seu nome social, tanto pela família, num total de 59 (92,10%) quanto no
meio em que convivem.
Observa-se que desses transgêneros 53 pessoas (82,82%) fizeram uso de
tratamentos hormonais, enquanto que cirurgias para realocação8 de sexo 85,94% não
realizaram. Aqui cabe uma inquietação importante de que talvez o acesso à cirurgia seja um
agente complicador, ou as cirurgias possam não atender as reais expectativas pessoais de
caráter afetivo/sexual?
Em relação à participação em Movimentos LGBT, 42 transgêneros não participam
dessas atividades, num percentual de 65,63%, sendo que apenas 31,25% das pessoas são
ativistas.
É possível se visualizar no quadro que uma parte das (os) usuárias (os) atua nas
profissões de cabeleireira (o) e profissionais do sexo, na sequência 23 (35,94%) e 8
(12,50%) pessoas; com os demais 33 (51,56%) se encontrando alocados em outras
profissões .

8

Termo utilizado a partir da “Ficha para Identificação da (o) Requerente”, construída conforme
citado a pagina 10 deste artigo.
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Ao se observar o local de nascimento dessas (es) usuárias (os) observa-se que há
predominância de 47 pessoas nascidas na capital do estado, e apenas 17 no interior do
estado.
Sobre a escolaridade nota-se que 28 pessoas, o equivalente a 43,75% possuem
nível médio completo; 9 pessoas (14,06%) informaram ter o nível fundamental completo, e
6 pessoas possuem nível superior.

CONCLUSÃO
O interesse do governo na criação e implementação de políticas públicas voltadas
para população LGBT, especialmente pelo Sistema de Segurança Pública e Defesa Social,
está diretamente relacionado à luta dos movimentos sociais, como pode ser observado
através de vários avanços de direitos sexuais construídos pelo Movimento LGBT, que ao
longo dos anos buscou e ainda busca pela concretização dos mesmos.
Dentre um desses avanços, no estado do Pará, se destaca uma conquista obtida
pelo movimento e captada pela concepção sensível de gestores e gestoras, sendo traduzida
na criação e efetivação do serviço disponibilizado pela Política de Segurança Publica e
Defesa Social, da Carteira de Identidade Social para travestis e transexuais, onde o governo
apresentou respostas dignas e com qualidade para essa população, que teve êxito no
encaminhamento de demandas com o interesse social e de persistência do próprio
Movimento, uma vez que se desenvolveu todo um processo legal, dotado de segurança
técnica para efetiva prestação desse serviço.
Com essa Carteira Social as pessoas transgêneras podem passar exercer seus
direitos de serem reconhecidas (os) pelo nome que escolheram socialmente, a partir de
suas identidades de gênero, que diverge do sexo fisiológico e com o qual querem ser
tratadas (os) e identificadas (os) por toda a sociedade, inclusive no seio familiar. A
continuidade deste estudo pretende investigar os usos e impactos deste documento na vida
cotidiana desta população.
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Percepção dos jovens acerca da atuação da Polícia
Militar nos aglomerados de Belo Horizonte
Vinicius Assis Couto Andréa
Maria Silveira
Introdução
O crescimento da violência e do crime parece constituir um fenômeno mundial. Em
todo o mundo cresce o medo e a insegurança coletiva ao passo que as políticas
tradicionais de segurança e justiça são crescentemente percebidas como insuficientes
e inadequadas à promoção tanto da lei e da ordem quanto dos direitos da pessoa
humana (ADORNO & CÁRDIA, 2002). No ano 2000, segundo o Relatório Mundial
sobre Violência e Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), 520.000
pessoas perderam a vida em todo o mundo em função de homicídios. Esta violência,
além de seus custos intangíveis em termos de sofrimento humano tem fortes impactos
sobre as economias, gerando custos para o sistema de saúde e sistema de justiça
criminal, além de implicar em perda de investimentos e empregos.
No Brasil, pesquisadores da área de saúde e de segurança pública vêm alertando a
sociedade para a magnitude que o problema dos homicídios adquiriu, enquanto causa
de mortalidade, a partir nos anos 80 do século XX (LIMA et al, 2002; CORDEIRO e
DONALISIO,2001; MAIA, 1999). Já na década de 90 os homicídios foram
responsáveis por 33% das mortes por causas externas 1. No início deste período 50%
dos homicídios eram cometidos com armas de fogo. Este percentual atingiu 70,8% no
ano 2003 (GAWRYSEWSKI et al, 2005; FALBO et al., 2001). Curiosamente, a
despeito das diferenças regionais e das dimensões continentais do país, o perfil das
vítimas mostra grande homogeneidade. Quase sempre são homens jovens de 15 a 24
anos, com baixo nível de escolaridade, negros ou pardos, desocupados a época do
1

Estas incluem os óbitos por envenenamentos, quedas, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho,
outras modalidades de acidentes, suicídios e homicídios.
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homicídio ou inseridos em atividades de baixa qualificação profissional (serventes,
pedreiros etc.). Parte das vítimas tem antecedentes infracionais (SOARES FILHO,
2011, KODATO et al, 2000). Em estudo realizado em Ribeirão Preto entre
adolescentes vítimas de homicídios, 42,7% eram usuários de drogas. Os clusters de
homicídios ocorrem em bairros e favelas com nos quais é comum o tráfico de drogas,
frequentemente apontado como causa deste tipo de evento (CASTRO et al. 2004;
RIBEIRO et al. 2006, SOUZA, 1994, GAWRYSSZEWKI e COSTA, 2005, ZALUAR,
1994, VERMELHO e JORGE 1996, SANTA’ANNA e LOPES, 2002, CONCHAEASTMAN, 2002, DUARTE et al 2012). As motivações mais comuns para os crimes
foram as dívidas decorrentes da aquisição de drogas, vinganças, conflitos de natureza
subjetiva e desentendimentos por brigas anteriores. Em 56,4% das vezes os autores
são desconhecidos. Embora a maioria destes crimes ocorra em espaços públicos e as
vistas de muitas pessoas, o temor de retaliações e a baixa credibilidade na capacidade
do estado em prender, punir os culpados e garantir proteção às testemunhas impõem
a lei do silêncio, o que impede a conclusão das investigações (RUSCHEL, 2006).
Analisando o cenário da violência em Belo Horizonte BEATO (2001) relata que a
maioria dos homicídios ocorre entre pessoas conhecidas. Os clusters de homicídios
ocorrem em bairros e favelas nos quais é comum o tráfico de drogas. A maioria destes
homicídios ocorre nos finais de semana e a noite. Muito comumente vítimas residem
próximo ao local de ocorrência do crime. Achados semelhantes foram verificados em
outros locais como nas cidades de São Paulo, Bogotá, Jalisco, Salvador e no estado
de Pernambuco (HUGHES, 2004, LLORENTE et al, 2002, NUNES e PAIM 2005 ,
LIMA et al 2005, V.P. GAWRYSZEWSKI et al, 2005, POCHMANN, 2002,
GAWRYSZEWSKI e RODRIGUES, 2006).
Os efeitos sociais multiplicados deste cenário são: a transmissão intergeracional da
violência, a redução da qualidade de vida, a erosão do capital social e a redução na
participação no processo democrático. O abandono das cidades ou das áreas
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violentas devido ao medo resulta em deterioração física e perda de empregos que
atinge principalmente os grupos mais vulneráveis, por serem os menos aptos a se
ajustarem a mudanças no mercado de trabalho. Nestas áreas problemas sociais como
desordens mentais, suicídio, prostituição e drogadição tendem a se concentrar
(INTERNATIONAL CENTER FOR SUSTAINABLE CITIES, 1994).
Os efeitos deste cenário tem desafiado gestores públicos, particularmente da esfera
da defesa social a implementarem ações de prevenção a violência, particularmente
aos homicídios. De uma forma geral, programas de prevenção à criminalidade
violenta, particularmente homicídios, se concentram em medidas que podem ser
caracterizadas como de prevenção secundária. Tal justifica-se na medida em que os
riscos de vitimização por homicídios não se distribuem homogeneamente e a
focalização de esforços em populações e territórios mais vulneráveis, que concentram
maiores riscos, permite a otimização de recursos e a obtenção de melhores resultados
em tempos mais curtos. Propostas desta natureza exigem diagnóstico adequado da
realidade sobre a qual se quer interferir e conhecimento dos fatores que se
correlacionam ou determinam os crimes, assim como dos fatores que atuam de forma
a proteger estas populações, reduzindo os riscos de crimes e violência.
Neste campo se destacam enquanto fatores de proteção a estrutura familiar afetiva,
disciplinadora e vigilante no processo de crescimento e desenvolvimento dos jovens; e
uma comunidade integrada e igualmente vigilante. A escola, o casamento e o trabalho
também podem operar como preventivos da adesão à criminalidade, principalmente
entre aqueles que já se envolveram com o crime no passado, na medida em que estas
instituições forem capazes de acolher o indivíduo e fornecer controle social informal
via laços afetivos e de capital social. (LAUB et als, 1995, SAMPSON , 1987,
SAMPSON et al 2001, WILSON,1996).
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O Modelo do FICA VIVO
Trata-se de um conjunto de projetos que perseguem o objetivo de reduzir os
homicídios entre jovens. A coordenação do programa estabelece as prioridades em
termos de área de intervenção e de ações a serem implementadas, aloca recursos,
define os âmbitos institucionais de atuação e as parcerias. O programa em Minas
Gerais é atualmente coordenado pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas
Gerais, e está presente em 27 comunidades violentas de todo o estado. O Fica Vivo
pode ser definido como um programa de prevenção abrangente (compreensivo),
focalizado e comunitário. Trata-se de um programa porque centra esforços na criação
de práticas (atividades rotineiras) que favorecem a prevenção ao crime através de
uma série de projetos. É focalizado porque é implementado em áreas eleitas a partir
de indicadores como número de homicídios, perfil dos homicídios e características
socioeconômicas das áreas. O programa é comunitário porque as ações
implementadas não apenas estão voltadas para a comunidade e são implementados
através da comunidade, mas fundamentalmente, porque as ações prescritas serão
realizadas com a comunidade. O programa articula diferentes atores locais, entre os
quais busca estabelecer parcerias para a implementação de ações de prevenção.
Além disto, é implementado em diferentes cenários da comunidade e por diferentes
atores, destacando-se as escolas, a Polícia, as associações comunitárias e outros
espaços da comunidade.
Constituem os principais objetivos do programa: 1- Desenvolver uma estratégia
abrangente (que busca eliminar/controlar/neutralizar diferentes fatores de risco e
fortalecer os fatores de proteção) para prevenir prioritariamente homicídios; 2- Articular
e otimizar esforços e recursos públicos e privados em atividades de natureza
preventiva em pontos focais para ocorrência de homicídios, buscando a maximização
dos impactos; 3- Mobilizar a comunidade para participar nas ações do programa; 4Empoderar a comunidade apoiando-a no processo de busca de autoestima, confiança
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mútua e organização para estabelecer interlocução com agentes públicos e privados
buscando recursos para redução da violência local e melhoria da qualidade de vida.
Do ponto de vista estratégico o programa Fica Vivo reúne uma série de projetos que
se orientam segundo as estratégias de comunicação e mobilização social,
intervenções de Justiça Criminal e, constituição de uma rede de proteção social.
O Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco – GEPAR
No Brasil as experiências de policiamento em áreas de risco remontam ao inicio do
novo século, sendo a mais conhecida delas a do GPAE (Grupamento de Policiamento
em Áreas Especiais) criado para atuar nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo na cidade do Rio de Janeiro em 2000 com a missão de fazer prevenção ao
crime e eventualmente na repressão. Contudo, as primeiras experiências de
policiamento comunitário remontam a década de 80 do século passado. Em Minas
Gerais procura-se implementar a filosofia do policiamento comunitário nos níveis
estratégicos e prático da política militar desde a década de 90. Embora policiamento
comunitário não seja um conceito unívoco, as práticas identificadas com o modelo
costumam implicar em: estabelecimento de bases fixas nas comunidades,
patrulhamento em território definido e relativamente determinado, policiais fixos na
comunidade, realização de seminários e encontros para discutir a criminalidade no
bairro, publicação de boletins e orientações sobre práticas preventivas voltadas para a
comunidade, incentivo a criação de conselhos de segurança, organização de
atividades recreativas para jovens, divulgação de material e campanhas sobre o
policiamento comunitário etc. Estas práticas têm por fundamento a presunção de que
um maior entrosamento do policial com a população e a humanização dessa relação,
favoreceria a criação de laços de confiança, os quais por sua vez estimulariam os
cidadãos a colaborarem com o trabalho policial, notificando os crimes dos quais foram
vítimas e, fornecendo informações sobre pessoas e situações suspeitas (Khan et ali,
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1998). A presença contínua e visível dos policiais no território constituiria ainda um
elemento de dissuasão ao cometimento de novos crimes e aumentaria a disposição e
segurança da comunidade em utilizar o espaço público em se envolver em ações de
iniciativa comunitária.
No contexto do Programa Fica Vivo, o Grupo Especializado em Policiamento em Área
de Risco (GEPAR) foi implantado em Belo Horizonte, inicialmente no Aglomerado
Morro das Pedras. A implantação teve como ponto de partida uma ocorrência, de
grande repercussão na cidade e que resultou na morte de quatro pessoas no
aglomerado no dia 23 de julho de 2002. O Grupo foi denominado inicialmente Patrulha
Morro das Pedras e teve como missão principal a atuação repressiva. No início de
2003 esta Patrulha foi transformada no Grupo Especializado em Policiamento em Área
de Risco (GEPAR) integrado ao programa Fica Vivo. Com recursos advindos da
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) os militares do grupo receberam
treinamento em Policiamento Comunitário e Direitos Humanos. Foram também
adquiridos recursos logísticos apropriados para atuação desses militares, levando em
conta as peculiaridades do terreno onde atuariam utilizando uma viatura especial.
(CAMPOLINA, 2004)
Em 2005 foi regulamentada a criação e emprego do GEPAR através da instrução nº
002/2005 do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (MINAS GERAIS,
2005), com a seguinte missão:

2843

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

“a) Executar o policiamento ostensivo diuturno dos aglomerados, vilas
e locais violentos (áreas de risco), onde o número de homicídios evolua
para um quadro de descontrole, bem como outros crimes violentos,
devidamente constatado pela SEDS ou outros órgãos do sistema de
defesa social; e em locais onde estejam implantados ou possam
emergir focos de associações delituosas (crime organizado) voltadas
para a quebra da Paz Social.
b) Atuar diretamente na prevenção de crimes violentos, em especial o
homicídio, bem como o tráfico ilícito de entorpecentes no interior
desses locais.
c) Neutralizar, de maneira preventiva e repressiva, as “guerras de
quadrilhas rivais” existentes nas áreas de risco evitando a eclosão de
homicídios e outros crimes violentos.
d) Priorizar as ações de caráter preventivo, especialmente aquelas
inibidoras dos crimes contra a pessoa.
e) Desenvolver e participar de projetos sociais que visem a interação
da comunidade com a Polícia Militar e demais órgãos do sistema de
defesa social, melhorando assim o relacionamento e a visão dos
moradores destes locais com a polícia e resgatando a dignidade
dessas pessoas” (MINAS GERAIS, 2005, p. 9).

Alguns autores (CAMPOLINA, 2004) consideram o GEPAR um modelo híbrido, um
misto de polícia comunitária, polícia orientada para solução de problemas e polícia
tradicional. Contudo, sobressaem no grupo traços marcantes de polícia tradicional,
que tenderiam a atenuar-se na medida em que os princípios de polícia comunitária
fossem assimilados de maneira mais intensa. (CAMPOLINA, 2004)
Objetivos
Tendo em vista que, o programa Fica Vivo tem como uma de suas estratégias a
implementação de um policiamento de características preventivas e comunitárias,
formulou-se a hipótese de que tal modelo resultaria em aumento da confiança dos
jovens na instituição policial e a possível redução da percepção de risco de ser vítima
de crimes. Assim sendo, o objetivo principal deste artigo é verificar se a atuação do
GEPAR, nos aglomerados pobres do município de Belo Horizonte, aumenta confiança
dos moradores na Polícia Militar, como pressupõe o modelo de policiamento
comunitário. O estudo tem ainda como objetivo secundário a descrição da percepção

2844

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

de risco ao longo do tempo. Visando facilitar o entendimento do estudo realizado,
começaremos nossa exposição pelo objetivo secundário.
Metodologia
Esse estudo foi desenvolvido a partir da análise dos bancos de dados de três
pesquisas executadas entre 2002 e 2011 pelo Centro de Estudos em Criminalidade e
Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, doravante denominadas
pesquisas 1, 2 e 3.
A pesquisa 1 constou de um Survey de Vitimização realizado em 2002, na cidade de
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tendo como objetivo principal apreender dos
sujeitos, os crimes dos quais foram vítimas quer tenham sido estes crimes notificados
ou não a Policia, de forma a permitir estimação do número real de crimes ocorridos na
cidade no período estudado. Essa pesquisa possibilitou ainda revelar percepções dos
entrevistados acerca do grau de exposição à criminalidade e, eficácia e confiabilidade
das organizações de combate à criminalidade. A população alvo deste estudo foi
constituída pelos habitantes da cidade de Belo Horizonte com idade igual ou superior a
15 anos residentes em todos os setores censitários do município. Esta pesquisa foi
realizada antes da implementação do Programa Fica Vivo.
A pesquisa 2 constou de um Survey de Vitimização que utilizou a mesma metodologia,
incluindo o mesmo instrumento da pesquisa 1 (questionário de vitimização) e, que teve
por referência todos os setores censitários do município de Belo Horizonte e nove
cidades de sua região metropolitana no ano de 2005.
A pesquisa 3 intitulada “Diagnóstico das oficinas para jovens do Programa Controle de
Homicídios – Fica Vivo” foi realizada em 2011. Esta pesquisa teve como intuito revelar
a dinâmica social dos jovens participantes do programa, das suas comunidades e da
cidade, assim como, mensurar de forma indireta os efeitos da política de intervenção e
combate a criminalidade. Foi utilizado como instrumento de pesquisa questionário do

2845

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

qual constavam módulos de perguntas rigorosamente idênticos aos utilizados nas
pesquisas anteriores. Contudo esta pesquisa teve por sujeitos apenas os participantes
do Programa Fica Vivo, que são moradores dos aglomerados onde o programa foi
implementado, com idade variando entre 15 e 29 anos.
Posto que as duas primeiras pesquisas lançaram mão de amostras probabilísticas em
todos os níveis, fez-se um recorte, por meio do qual extraiu-se dos bancos das
pesquisas realizadas em 2002 e 2005 os dados referentes aos respondentes
moradores dos aglomerados na faixa etária de 15 a 29 anos, de forma a permitir
comparabilidade dos dados das duas primeiras pesquisas com os dados da terceira
pesquisa. Da junção deste banco criou-se uma regressão logística binária cuja variável
a ser explicada foi a confiança na Polícia Militar. Para análise dos dados foi utilizado o
pacote estatístico SPSS 19.0.
Antes, porém, foi realizada a distribuição de frequência da percepção de risco dos
entrevistados em ser vítima de crimes, que serviram para a construção de fatores
analíticos. Foram expurgados desta distribuição de frequência os valores medianos da
escala de cinco pontos utilizadas nos questionários de pesquisa (escala Likert), sendo
assim, criou-se uma variável dummy na qual as declarações eram divididas em julgar
possuir um risco “Muito grande/grande” ou um risco “Muito pequeno/pequeno” de ser
vítima de roubo, agressão, homicídio e violência policial. Os achados são
apresentados nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 que sem encontram no Anexo I.
Resultados
Percepção de Risco através do tempo
Para todas as categorias de crime observa-se que a percepção de risco pelos
entrevistados tende a redução ao longo do tempo. Esta percepção de redução do risco
é particularmente importante entre os anos de 2005 e 2011, constituindo este último
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ano período de efetiva implantação da política de controle a criminalidade em todas as
áreas pesquisadas.
Outro achado importante diz respeito ao fato dos entrevistados perceberem risco de
vitimização menor, para todos os crimes pesquisados, em suas comunidades do que
em outras regiões da cidade. Isto ocorre em qualquer dos períodos pesquisados,
embora essas comunidades estejam em territórios com índices de criminalidade
violenta maiores do que outras regiões da cidade, motivo pelo qual se tornaram
elegíveis para receber o programa Controle de Homicídios – Fica Vivo. Essa
percepção de menor risco no interior da comunidade sugere uma relação entre a
percepção de risco e o sentimento de pertencimento territorial, ou mesmo, de coesão
social.
Curiosamente, a percepção de risco de ser vitima de violência policial não apresentou
a tendência exposta anteriormente. Nesta distribuição (Gráfico 4)2 observa-se, de certa
forma, uma inversão das características anteriores. Ou seja, primeiramente, nota-se
que há um aumento na percepção de risco do entrevistado de ser vitimado seja na sua
comunidade, seja em outros lugares da cidade, quando comparados os anos de 2005
e 2011. Para além desta constatação observa-se que há, ainda que com uma
diferença percentual mínima, uma inversão acerca do risco de ser vitimado pela polícia
quando são comparadas as localidades em 2011. Isto é, diferentemente de qualquer
outro risco exposto até o momento, a percepção de risco de ser vítima de violência
policial dentro da própria comunidade é maior do que a percepção de ser vítima do
mesmo crime em outra localidade da cidade.
GEPAR e a confiança na polícia.
Para verificar se o GEPAR possui alguma eficiência no que tange a uma melhora na
imagem policial, ou seja, se esse grupo policial realmente influencia positivamente a
2

Infelizmente a primeira pesquisa de Vitimização, de 2002, não consta dados acerca do risco de ser
vítima de violência policial.
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confiança na polícia nos locais onde atua. Foi utilizada a percepção da confiança na
polícia como variável a ser explicada e a partir dela medida a associação entre
confiança e a presença do GEPAR. Além disso, também podemos verificar outros
aspectos que podem estar relacionados à confiança na polícia. A variável Confiança
na Polícia consiste em uma dummy, onde 1 significa confia e 0 significa não confia.
As variáveis de teste elegidas seguem um critério teórico sobre os fatores que podem
influenciar a confiança na instituição policial. Desta forma, foram elencadas dez
variáveis, a saber, idade, tempo de moradia na vizinhança, trabalho, percepção de
risco dentro e rico fora da comunidade, ter o agrupamento GEPAR atuando na
comunidade, sexo, escolaridade, renda e raça. A variável idade varia de 15 a 29 anos,
e sua relevância está no fato de que pessoas mais jovens tendem a confiar menos na
polícia. Já a variável tempo de moradia é expressa em meses e espera-se que quanto
maior o tempo de residência no local, maior também será a confiança na polícia, dado
que o indivíduo tem maior familiaridade tanto com a vizinhança quanto com os policiais
responsáveis pela área. Sendo essa busca de familiaridade entre polícia e vizinhança
um dos pressupostos da metodologia GEPAR. A variável Trabalho mensura a
ocupação do indivíduo com algum tipo de trabalho e foi construída também com o
formato dummy, onde 1 = sim (possui trabalho) e 0 = não (não possui trabalho).
As variáveis de mensuração de risco (risco dentro e risco fora) são fatores3
construídos através das percepções expostas no item anterior. Risco dentro então,
refere-se à percepção do risco que o indivíduo corre de ser vitimado na sua
vizinhança. Já a variável Risco fora, refere-se à percepção do risco que o indivíduo
corre de ser vitimado em outros locais de Belo Horizonte. Espera-se que a maior
percepção de risco, principalmente na vizinhança esteja relacionada com a baixa
confiança na polícia local, pela sua incapacidade de minimizar esses riscos. A variável
GEPAR é de suma importância, pois permite comparar a confiança da população na
3

Acerca da criação dos fatores ver Anexo II.
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polícia comum e no GEPAR. Tal variável consiste em uma dummy que indica se no
local de moradia do entrevistado há o patrulhamento pelo grupo.
Outra variável utilizada diz respeito ao sexo do respondente. Aqui trataremos essa
informação como respostas 1 = masculino e respostas 0 = feminino. Espera-se que os
homens tenham uma confiança a polícia menor do que as mulheres, visto que
geralmente, são pessoas do sexo masculino as que mais se envolvem em delitos, seja
como vítimas, seja como autores, assim como são mais visados na abordagem
policial. A escolaridade também foi testada neste trabalho, sendo a mesma medida em
anos de estudo concluídos com sucesso. Já a renda do entrevistado foi medida em
faixas salariais (até 1 salário mínimo; de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 4 salários
mínimos; de 4 a 7 salários mínimos; de 7 a 11salários mínimos; de 11 a 16 salários
mínimos; de 16 a 25 salários mínimos e mais de 25 salários mínimos). Por fim, a
variável raça utiliza as mesmas categorias do IBGE e foi construída agrupando-se
duas delas (brancos e amarelos), para indicar os brancos (= 1) e as demais (pretos,
pardos e indígenas), para indicar os não brancos (= 0).
A Tabela 1 permite verificar os resultados dos modelos de regressão logística para
confiança na polícia. O primeiro modelo contempla todas as variáveis de base
teóricas. Por sua vez, o modelo II trata-se de uma regressão cujo número de variáveis
foi ajustado de acordo com os resultados encontrados Porém, ambos modelos
apresentem poder explicativo muito baixo 3,1% no primeiro e 4% no segundo. Essa
informação por si só já revela que no caso estudado, a confiança na polícia varia em
maior medida sob influência de outros fatores não mensurados, os quais são
divergentes da teoria. Através da análise de qui-quadrado percebe-se que, embora os
modelos tenham demonstrado baixo poder explicativo sobre a confiança na polícia,
ainda assim demonstraram que a estimação pela regressão logística é mais indicada
do que assumirmos que as variáveis não possuem nenhum grau de dependência, ou
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seja, ambos modelos propostos são melhores do que o modelo nulo (resultado do
teste qui-quadrado: modelo I = 22,445; modelo II = 39,790).
TABELA I – MODELO DE REGRESSÃO

Efeito Fixo
Intercepto

Modelo I

Modelo II

Exp(B)

Exp(B)

0,209**

0,129**

Sexo

1,064

Idade

1,042*

Tempo na
vizinhança

0,999

Escolaridade

1,006

Trabalho

1,022

Renda

1,115

1,138*

Raça

1,299

1,380*

Risco Dentro

1,116

Risco Fora

1,136

1,236*

GEPAR

1,283

1,406*

0,031

0,040

22,445

39,790

Cox & Snell
R Square
Chi-square

1,054**

*p<.05 **p<.01 (two-tailed tests).
Fonte: Pesquisa de Vitimização. Crisp – 2002, 2005 e Pesquisa com as Oficinas do fica
Vivo. Crisp 2011.

Analisaremos os resultados encontrados no segundo modelo proposto, pois, apesar
do teste Cox & Snell R Square serem praticamente iguais, o segundo modelo é mais
indicado devido ao fato de ter mais graus de liberdade com a retirada de algumas
variáveis, as quais não foram significativas no primeiro modelo.
Com base nas observações da Tabela 1, percebe-se que pessoas com 15 anos de
idade, não brancas, com percepção de risco fora da sua vizinhança muito baixo, com
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renda menor que 1 salário mínimo e moradoras de comunidades que não são
policiadas pelo GEPAR tem 11,43% de probabilidade de confiar na polícia. Além disso,
percebe-se que cada ano a mais de idade, aumenta em 5,4% a probabilidade de
confiar na polícia. Também pode-se verificar que a elevação em uma categoria na
renda, eleva em 13,8% a probabilidade de confiar na polícia. Outro achado foi que os
brancos têm 38% a mais de probabilidade de confiar na polícia do que os não brancos.
Contraditoriamente, observou-se que cada ponto a mais na percepção de risco fora da
vizinhança, aumenta em 23,6% a probabilidade de confiar na polícia. Finalmente,
corroborando com a proposta do tipo de patrulhamento, percebe-se que ter
policiamento realizado pelo GEPAR no bairro de moradia aumenta em 40,6% a
confiança na polícia em relação aos residentes em bairros não patrulhados pelo
GEPAR.
Além disso, através do calculo dos coeficientes padronizados, percebe-se que entre as
variáveis testadas, o GEPAR é o mais influente do que as demais sobre a confiança
na polícia. Em seguida a raça foi a segunda variável mais influente sobre a confiança
na polícia.4
Discussão dos Resultados
A política de controle de homicídios implementada pelo governo do estado de Minas
Gerais contou, na última década, com várias estratégias sendo a mais importante o
Programa Fica Vivo. O programa sofreu pequenos ajustes o longo do tempo, sem
comprometimento dos seus fundamentos metodológicos. As pesquisas cujos bancos
foram utilizados para a presente análise foram realizadas de forma alinhada com o
processo de implementação do programa. Desta forma, a primeira Pesquisa de
Vitimização foi executada em um momento em que o programa não havia sido
implementado, podendo ser considerada um diagnóstico ex ante do seu público alvo.

Coeficientes padronizados: Idade = 0,02629; Renda = 0,06454; Raça = 0,15966; Risco
fora= 0,10554; GEPAR = 0,16874
4
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A segunda quando o mesmo operava em cinco comunidades e a terceira quando
operava em todas as comunidades pesquisadas.
Assim, supostamente, os dados da segunda pesquisa de Vitimização realizada em
2005 repercutem, em alguma medida, os impactos da implementação do Programa de
Controle de Homicídios, embora, este ainda estivesse naquele momento em sua fase
inicial, na maioria das localidades pesquisadas (entre 18 meses e 12 meses de
implementação). Por isso, apenas a pesquisa 3 teria sido realizada com o programa
em estado de maturação.
Uma possível explicação para uma menor percepção do risco de ser vitima dos crimes
de roubo, agressão e homicídio no interior das comunidades podem residir no
estabelecimento de laços sociais informais fortes estabelecidos entre vizinhos, os
quais atenuariam a desconfiança e o medo gerados pela desordem e o crime (ROSS ,
JANG, 2000; WARNER, ROUNTREE, 1997). Outros estudos atribuem ao sentimento
de pertencimento territorial e coesão à percepção menor de risco na comunidade de
residência (PATE et ali, 1985; SAMPSON, 2002).
Este artigo irá se abster desta discussão para tratar de um aspecto mais operacional
da política de controle homicídio citada. Mais especificamente, acerca da mudança do
paradigma operacional do aparelho policial nas áreas que receberam o programa,
para assim elucidar a singularidade da percepção de risco de ser vítima de violência
policial e, consequentemente, confiar na polícia.
Neste ponto, apresenta-se como surpreendente a percepção dos jovens membros das
comunidades de que o risco de ser vítima de violência policial é maior dentro de suas
comunidades do que fora e, particularmente o achado de que esta percepção
aumentou ao longo do tempo. Estes resultados contrariam as expectativas de que o
modelo GEPAR aproximaria a comunidade, os jovens em particular, da Polícia que
pela sua presença cotidiana na comunidade, seria capaz de conhecer melhor os
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moradores, identificar com maior acurácia os infratores, usar de menos violência e
aumentar o sentimento de segurança dos membros da comunidade. E embora
observe que o modelo GEPAR tenha significância na relação de confiança entre
população e polícia o seu poder explicativo da confiança é extremamente baixo,
principalmente, para um modelo policial cujo foco principal é gerar essa relação de
confiança.
Algumas possíveis explicações podem ser alinhavadas para explicar estes achados. A
primeira diz respeito ao fato da implementação do Fica Vivo e consequentemente a
chegada do GEPAR a estas comunidades ter aumentado as possibilidades de
interação entre os jovens e os policiais. De fato, o GEPAR constitui um modelo
diferenciado de policiamento confinado ao território das comunidades atendidas pelo
Fica Vivo, o que possibilita uma maior presença da Polícia em espaços relativamente
pequenos e, portanto, maior possibilidade de contato dos jovens com os policiais.
Em segundo lugar, a implementação do GEPAR tem se mostrado um processo
acidentado. A escalação dos policiais para fazer parte das equipes nem sempre
atende aos pressupostos metodológicos de adesão voluntária do policial, observância
de perfil adequado para policiamento comunitário, ausência de antecedentes de
cometimento de abusos e violência policial e treinamento prévio. Isto resulta na
composição dos grupos com policiais, despreparados, não vocacionados para o
policiamento comunitário e na reprodução de práticas violentas e arbitrárias que,
reduzem o apoio e a disposição dos moradores em colaborar com a Polícia. Estes
fatos são agravados pela alta rotatividade dos policiais no grupo, dificultando o
conhecimento e estabelecimento de vínculos com a comunidade.
Ademais, a Polícia Militar possui outros grupamentos policiais orientados por
abordagens distintas que também fazem incursões nos territórios do GEPAR,
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frequentemente gerando atrito entre os grupos policiais, particularmente no que tange
ao grau de emprego da violência.
Apesar de ter havido uma mudança na concepção do tipo de polícia atuando nessas
comunidades, onde o ator principal é agora o policiamento comunitário direcionado a
construção de laços de confiança com a população local, em substituição ao
policiamento repressivo que historicamente é percebido, nessas comunidades, mais
como um agressor do que um agente garantidor da ordem; observou-se que a
implantação do policiamento comunitário possui um efeito extremamente baixo na
percepção dos entrevistados acerca da instituição policial.
Outra possível explicação para a ineficácia do modelo do GEPAR em restabelecer
uma relação de confiança com a comunidade pode ser uma dificuldade em
transformar a concepção de policiamento comunitário em ações práticas dentro da
comunidade. Desta forma, o GEPAR, embora com novas vestes e um novo discurso,
por vezes, apenas reproduz as velhas ações de intervenção, responsáveis pelo
conflito e insatisfação da comunidade em relação a polícia militar.
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Anexo I
GRÁFICO 1 - Distribuição da percepção de moradores de aglomerados de Belo
Horizonte com idade entre 15 e 29 anos quanto ao risco de ser vítima de roubo

FONTE: CRISP/UFMG

GRÁFICO 2 - - Distribuição da percepção de moradores de aglomerados de Belo
Horizonte com idade entre 15 e 29 anos quanto ao risco de ser de ser vítima de
agressão
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FONTE: CRISP/UFMG
GRÁFICO 3 - - Distribuição da percepção de moradores de aglomerados de Belo
Horizonte com idade entre 15 e 29 anos quanto ao risco de ser de ser vítima de
homicídio.

FONTE: CRISP/UFMG

GRÁFICO 4 - Distribuição da percepção de moradores de aglomerados de Belo
Horizonte com idade entre 15 e 35 anos quanto ao risco de ser vítima de violência
policial.

FONTE: CRISP/UFMG
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Anexo II
Componentes do fator Risco dentro:
Variância Total
Componente

Valores
Total

dimension0

% de variação

Extração do quadrado da soma das cargas
% acumulada

1

1,827

60,901

60,901

2

,667

22,243

83,144

3

,506

16,856

100,000

Total
1,827

% de variação
60,901

% acumulada
60,901

Método de extração: Análise de Componentes principais

Matriz dos componentes
Componentes
1
Risco de ser ferido ou morto

,745

de propósito na vizinhança
Risco ser agredido(a) na

,826

sua comunidade
Risco de ser roubado(a) ou

,768

ameaçado(a) de roubo na
vizinhança
Método de extração: Análise de Componentes
principais.

Componentes do fator Risco fora:
Variância Total
Componente

Valores
Total

dimension0

% de variação

Extração do quadrado da soma das cargas
% acumulada

1

1,881

62,705

62,705

2

,686

22,880

85,586

3

,432

14,414

100,000

Total
1,881

% de variação
62,705

% acumulada
62,705

Método de extração: Análise de Componentes principais.
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Matriz dos componentes
Componentes
1
Risco de ser roubado(a) ou

,795

ameaçado(a) de roubo em
outros locais de BH
Risco de ser agredido(a)

,854

em outros locais da cidade
Risco de ser ferido ou morto

,721

de propósito em outros
locais de BH
Método de extração: Análise de Componentes
principais
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O Sistema Interamericano de Direitos Humanos como Mecanismo de
Promoção da Segurança Pública: Um estudo sobre a Comissão da
Verdade e Reconciliação do Peru
Thais Delarisse, Celso Pacola e Iara
Guimarães1 Marrielle Maia e Isabela Garbin
Ramanzini
Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do estudo sobre a criação
da Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru no contexto da atuação e
consolidação do regime regional de proteção dos Direitos Humanos. A pesquisa é
parte dos trabalhos do Observatório do SIDH da UFU, orientado pelas Professoras
Dra. Marrielle Maia e Ms. Isabela Garbin, que estuda o perfil dos casos de violação
dos Direitos Humanos contra os países latino-americanos na América do Sul. A
metodologia da pesquisa consiste em pesquisa empírica de dados colhidos nos
relatórios oficiais da Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos reunidos
em um banco de dados com variáveis que permitem identificar informações gerais dos
casos, perfil das vítimas, denunciantes, sentenças e respostas dos Estados aos casos.
Os resultados preliminares da pesquisa apontam para as características principais das
violações, casos emblemáticos – nas décadas de 1980 e 1990 – e atuação do SIDH
que impactaram a criação e os trabalhos da Comissão da Verdade e Reconciliação do
Peru.

Introdução
O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é o único instrumento regional de
proteção dos direitos humanos e atua na análise de situações de violações de direitos
humanos dos países americanos por meio dos seus órgãos principais – a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos

1

Pesquisadores do Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Instituto de
Economia da UFU. Trabalho orientado pelas Professoras Dra. Marrielle Maia Alves Ferreira e Dra.
Isabela Garbin Ramanzini, ambas docentes do Curso de Relações Internacionais do IEUFU.
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Humanos (Corte IDH). A CIDH foi instituída pela Carta da OEA em 1948 e em 1966
sua competência foi ampliada para analisar denúncias contra os Estados-membros da
organização em situações de violações de direitos humanos. A Convenção Americana
de Direitos Humanos2 (Pacto de São José da Costa Rica, de 1969) estabeleceu sua
estrutura e procedimentos para atuar nesses casos. A CIDH é a etapa processual no
sistema de petições do SIDH, que inclui a Corte IDH, órgão responsável pelo
julgamento dos casos previamente admitidos pela CIDH.
A CIDH pode emitir medidas cautelares de proteção, propor soluções
amistosas, emitir recomendações e encaminhar os casos à Corte; enquanto, a
Secretaria Executiva da CIDH é responsável pelo recebimento e análise inicial das
petições.
Antes de se pronunciar sobre a admissibilidade de uma petição, a CIDH pode
convidar as partes para apresentarem observações adicionais por escrito ou em
audiência. A análise da admissibilidade dos casos é feita em grupos de trabalho, que
verificam se foram interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de
acordo com os princípios do direito internacional e formulam recomendações ao
plenário. A CIDH pronuncia-se sobre a admissibilidade da petição por meio de relatório
público, divulgado no Relatório Anual da CIDH para a Assembleia Geral da OEA, no
qual a petição é registrada e se inicia o procedimento referente ao mérito da questão.
Quando o Estado é considerado responsável pelas violações, o relatório
contempla proposições e recomendações. Os Estados-membros da Convenção
Americana que aceitaram a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, podem
apresentar à CIDH sua posição sobre o envio do caso à Corte. A CIDH pode decidir a
qualquer momento sobre o arquivamento dos autos, por inexistência de motivos da
petição ou falta de informações sobre o caso. Para os Estados que não aceitam a
cláusula de jurisdição obrigatória da Corte Interamericana, a CIDH é o único órgão de
solução de litígios sobre casos individuais.
O SIDH também possui o sistema de relatorias que atua na formalização das
petições a serem analisadas para proteção dos direitos humanos. Assim, em 1990
para além dos relatórios já realizados, o sistema de relatorias criou as relatorias
temáticas – que assiste a grupos e comunidades que estão na área de risco de
violações aos direitos humanos e requerem atenção. Desse modo, as relatorias são
atribuídas aos comissários
2

Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm
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que ficam responsáveis tanto pelos relatórios temáticos quanto pelo de países.
(OAS, 2014)
O Peru é parte da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
de 1948 e também da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 que
oferece o marco jurídico para o funcionamento da CIDH3. O País também aceitou a
jurisdição da Corte Interamericana em 1992. A partir de 1992, a CIDH passou a
receber petições individuais contra o Peru e a emitir recomendações a esse país, com
base na Carta da OEA, dado que esse instrumento incorporou a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e instituiu a CIDH. Também a Corte IDH
passou a se pronunciar sobre os casos contra o Peru.
A pesquisa analisou relatórios de casos contra o Peru desde o recebimento da
primeira petição na década de 1980 até 2013. O universo da pesquisa é constituído de
300 casos, coletados no sítio oficial da CIDH e da Corte IDH. Dentre as denúncias
analisadas na CIDH, 212 são de admissibilidade, 48 de inadmissibilidade e 40 de
arquivamento, 128 tiveram pronunciamento de mérito e 33 foram encaminhadas para
a Corte IDH. Das denúncias encaminhadas à Corte, 26 já possuem sentenças
definitivas e 7 ainda estão em andamento.
O Peru é o país com o maior número de casos no sistema de petições e o
terceiro país que mais recebeu visitas do sistema de relatorias do SIDH. Neste
contexto o presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados preliminares da
pesquisa empírica que pretende verificar a relação entre a atuação do SIDH no Peru e
o importante passo do estabelecimento da Comissão da Verdade no país como um
mecanismo de reconciliação. Para tanto o presente artigo apresentará: perfil dos
casos do sistema de petição do Peru, com atenção especial para os casos cujas
recomendações da CIDH ou sentenças da Corte IDH apontam para a necessidade de
responsabilização do Estado e de indivíduos por crimes cometidos no período de
tensões domésticas, que ensejou a criação da Comissão da Verdade; breve histórico
sobre a criação da Comissão da Verdade e sua relação com o SIDH; conclusões
sobre o resultado preliminar da pesquisa.

3

O país ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 12 de julho de 1978.
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Perfil dos casos do Peru no SIDH
Conforme o já explicitado, o Peru é um dos Estados que mais possuem casos
analisados no Sistema de Petições do SIDH e também é um dos Estados que mais
recebeu visitas do sistema de relatorias. Isso ocorreu devido ao número recorrente de
violações aos direitos humanos praticados por esse Estado – tendo como violações
mais recorrentes detenção arbitrária, desaparecimento forçado, execução extrajudicial,
tortura e violação do devido processo legal – que pode ser visualizado no gráfico 1.

Gráfico 1:
Violações de Direitos Humanos cometidas pelo
Estado do Peru

Detenção
Tortura

Desaparecimento
Violação do Devido Processo Legal

Execução
Outros

Fonte: Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2014;
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014.

Os casos chegam ao SIDH por meio de denuncias de ONGs, indivíduos,
advogados particulares; sendo que a maioria advém de pessoas físicas, tendo em
vista que a população e, em especial, os familiares das vítimas ensejam por justiça e
publicação dos acontecimentos.
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Na maior parte dos casos, as vítimas são membros da sociedade civil que
possuem o intuito de transformar a atuação do Estado, sendo muitos deles
camponeses, de baixa renda e geralmente homens adultos. Percebe-se também, que
as violações foram – em primazia – promovidas pelo Executivo Federal, por meio das
Forças Armadas e pelas Forças Policiais.
É importante ressaltar que a maior parte dos casos se concentra no período de
1980 à 2000 – período de atuação da Comissão da Verdade, como demonstra o
gráfico 2.

Gráfico 2:
Distribuição por período, de números de casos do Peru no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos

Década 1980
Décadas 1990 e 2000
Não Consta

Década 1990
Décadas 1980, 1990 e 2000

Décadas 1980 e 1990
Décadas 2000 e 2010

Fontes: Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2014;
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014.

Os casos que são tratados por ambos dispositivos – SIDH e pela Comissão da
Verdade – ocorreram nas décadas de 1980 e 1990, tendo como principais violações
de direitos humanos: detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, execuções
extrajudiciais e torturas. O responsável por tais violações foi, principalmente, o
Executivo Federal, por meio da atuação das Forças Armadas e das Forças Policiais.
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Nesses casos, o SIDH declarou que o Estado do Peru violou a Convenção
Interamericana de Direitos Humanos – entre outros tratados internacionais – e
recomendou que fossem realizadas investigações, assim como a punição dos
culpados e a adoção de medidas de reparação. Assim como o Sistema Interamericano
de Direitos Humanos, a Comissão da Verdade, concluiu que o Peru foi responsável
pela violação de certos direitos humanos; e recomendou, em sua primazia, a
investigação e punição dos responsáveis.
Os casos analisados por ambas as Comissões, são: “Desapariciones y
ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990)” que corresponde à petição
10.559; “Las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991)”,

petição 11.528;

“Desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991)”, petição
10.908; “El asesinato de Pedro Huillca Tecse (1992)”, petição 11.768; “Las
ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997)”, petição
12.444; “Execuciones extrajudiciales comprovadas em las fosas de Pucayacu (1984)”,
petição 9506; “La desaparición del periodista Jaime Ayala (1984)”, petição 9425; “Las
ejecuciones extrajudiciales de universitários de La Cantuta (1992)”, petição 11.045;
“Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento em Cayara (1988)”, petições 10.264,
10.206, 10.276; 10.446; “Las ejecuciones extrajudiciales en el distrito de Los Molinos
(1989)”, petição 10.433 e por fim, “La desaparición de Ángel Escobar Jurado (1990)”,
petição 10.521.
Além disso, ressalta-se que o caso de execuções extrajudiciais ocorridas em
Accomarca em 1985, foi objeto de análise do Congresso da República e para a
Comissão da Verdade e Reconciliação, o caso – apesar das evidentes violações aos
instrumentos internacionais reconhecidos pelo Estado peruano – permaneceu impune
até 11 de janeiro de 2002, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos
sentenciou para o caso “Barrios Altos” nulas as leis de anistia, permitindo que a
decisão fosse revista e assim, havendo a possibilidade de se fazer justiça.

Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru (CVR)
Entre os anos de 1980 e 2000, a sociedade peruana vivenciou um período de
grande instabilidade política e social. Tal contexto fora marcado pela atuação de
movimentos populares armados e ações de extrema violência por parte do Estado,
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seja por omissão, seja por meio da ação das Forças Armadas e Forças Policiais do
país, com a ocorrência de enfrentamentos entre as partes e de diversos casos de
violação dos Direitos Humanos no Peru. (PERU, 2003).
Os principais atores armados envolvidos nessa situação conflituosa nas duas
décadas foram o Partido Comunista do Peru “Sendero Luminoso” (PCP-SL); o Exército
Guerrilheiro Popular; as Forças Policiais (FP); as Forças Armadas (FA); e o Movimento
Revolucionário Túpac Amaru (MRTA). Ademais, atores de ordem política e
institucional, representados por partidos políticos e organismos estatais, além de
setores da sociedade civil organizada, incluindo o Movimento de Direitos Humanos,
desempenharam importante papel no período. (PERU, 2003).
Ainda nesse contexto, o Estado peruano foi marcado por mandatos
autocráticos sob o governo Fujimori (1990-1995, e 1995-2000), sobretudo nos nove
meses subsequentes ao golpe de Estado deflagrado em abril de 1992, quando o
Congresso foi dissolvido e o Executivo governava o país sob decretos. (PERU, 2003).
Nesse ambiente de incerteza e insegurança social e política, registraram-se
generalizadas ocorrências de crimes de motivação política, como sequestros,
desaparecimentos forçados, assassinatos, torturas e violações dos direitos humanos
(PERU,

2003).

E

as

consequências

desses

fatos

foram

exponencialmente

desastrosas.
Conforme consta no site oficial da Comissão da Verdade e Reconciliação4 do
Peru, cujos dados foram divulgados em 2003, cerca de 600.000 pessoas foram
afetadas indiretamente pelos conflitos, sendo obrigadas a abandonar seus locais de
origem e refugiarem-se em outras localidades. Já o saldo de mortes em decorrência
de atos terroristas, massacres e de outros enfrentamentos armados envolvendo os
atores supracitados é estimado em 30.000, além de mais de 4.200 pessoas
desaparecidas após terem sido detidas pelas Forças do Estado. A esse fato, somamse ainda as perdas materiais resultantes do conflito interno no país, como danos à
infraestrutura do território e a propriedades públicas e privadas, computadas, de
acordo com dados da CVR, na ordem de US$ 26 milhões no período de 1980 a 2000.
Indubitavelmente, toda essa situação de violações dos Direitos Humanos em
tal proporção

repercutiu

na

sociedade

peruana

e,

consequentemente,

na

comunidade
4

Ver:

<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>
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internacional. No SIDH não foi diferente, até em razão do comprometimento anterior
do Peru com a Comissão e Corte IDH. Assim, o Sistema passou a ser acionado por
meio do sistema de petições individuais – em casos como o conhecido Barrios Altos –
que entendemos ser um marco para o movimento de mobilização para a criação de
Comissões da Verdade como um mecanismo de reconciliação nacional, assim como
nos casos já apresentados acima. Defende-se a relevância do SIDH no debate
internacional e doméstico que ensejou a criação da Comissão de Verdade e
Reconciliação, no ano de 2001)
Outro ponto importante a se ressaltar em relação à conjuntura que levou à
criação da CVR no Peru foi a existência de uma atmosfera de contestação na
sociedade, catalisada pelos meios de comunicação e pela opinião pública
(ARRIARÁN, 2011) durante os anos finais do governo Fujimori. Havia uma intensa
mobilização por parte dos cidadãos que clamavam por verdade e justiça em face ao
mandato corrupto e autocrático de Fujimori, de acordo com a introdução do Relatório
Final da CVR (2003, p. 4). Diante de forte pressão da sociedade, o regime de Fujimori
tornou-se insustentável, até que em 2000 o já ex-presidente abdicou da chefia do
executivo e fugiu para o Japão, valendo-se de sua nacionalidade nipônica (FALCÓN,
2006, p.323).
Nesse contexto, então, de agitação e conturbação política, deu-se início a um
governo de transição peruano, presidido por Valentín Paniagua. Apesar de
movimentado, o momento era de otimismo no país, pois havia esperança por parte da
sociedade de que finalmente a democracia se estabelecesse no Peru, e a verdade e a
justiça, após décadas de conflitos, viessem à tona de fato.
E em 4 de junho de 2001, mediante o Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, é
criada a Comissão da Verdade do Peru e, três meses mais tarde, já sob o mandato do
Presidente da República Alejandro Toledo, a comissão é ratificada e complementada,
passando-se a chamar “Comissão da Verdade e Reconciliação”. (PERU, 2003).
Além de toda mobilização da sociedade civil organizada no processo de
reivindicação ao Estado, para a tomada de providências em relação às violações dos
direitos humanos, nas duas décadas anteriores – inclusive como atores importantes
nas denúncias de violações de direitos humanos no SIDH – outro fator pode ser
considerado relevante ao estabelecimento da CVR no Peru; que foi a pressão feita
pela Comunidade
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Internacional, sobretudo por parte da Organização dos Estados Americanos
(OEA) mediante à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Entre os anos de 1989 e 1993, período de intenso conflito interno, o Estado
peruano recebeu seis visitas in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
para analisar as condições de cumprimento dos Direitos Humanos por parte do
Estado. Não é impossível inferir, portanto, que ao decorrer dessas seis ocasiões, em
meio a um ambiente de intensa instabilidade política, o governo tenha sofrido pressões
pela amplamente conhecida e divulgada situação de graves e recorrentes casos de
violação dos direitos humanos.
Nesse ranking de países visitados pela CIDH, um parâmetro relevante quanto
ao status do país em relação aos Direitos Humanos, o Peru encontra-se em terceiro
lugar, atrás apenas de Haiti e Guatemala, respectivamente – países historicamente
marcados por longos e violentos conflitos internos. (OEA, 2014) Cabe ressaltar,
também, que o Peru é o país que mais casos tem submetidos ao Sistema
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), outro parâmetro que permite verificar a
influência que esse Sistema, mediante a Comissão e a Corte, detém na agenda dos
Direitos Humanos no país.
Outro fator que merece menção no contexto da atuação da SIDH e conjuntura
que levou ao estabelecimento da CVR do Peru, foi a publicação – em 2 de junho de
2000 – do Segundo Relatório Sobre a Situação dos Direitos Humanos no Peru,
publicada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No capítulo III desse
documento, na seção “F”, encontram-se as recomendações direcionadas ao Estado
peruano acerca do descumprimento, por parte do país, dos compromissos acordados
internacionalmente quanto ao respeito aos Direitos Humanos.
A primeira dessas recomendações solicita que o Peru “cesse em sua atitude de
não cumprir seus compromissos internacionais livremente contraídos, desafiando a
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos”. (OEA, 2000) A segunda e
última, ao final do capítulo, demanda “que o Estado peruano dê pleno cumprimento às
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos”. (OEA, 2000)
No ano seguinte, em um momento marcado pela saída de Fujimori do poder e
a instauração de um governo de transição no Peru, o Estado passou a dar sinais de
que, de fato, passaria a adotar políticas eficazes para o respeito e a promoção dos
Direitos
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Humanos. No dia 4 de junho de 2001, deu-se forma à Comissão da Verdade do Peru
por meio do Decreto Supremo N° 065-2001-PCM.
É possível notar que, diante de um ambiente de redemocratização e de
pressões externas, o Estado, mediante o estabelecimento da CVR, demonstrou claro
interesse em investigar casos de violação dos Direitos Humanos, ocorridos entre 1980
e 2000, no intuito de assegurar, conforme afirmam Laplante & Theidon (2007, p.228),
a “transição para a paz, o Estado de Direito e o respeito aos Direitos Humanos”;
funções típicas das Comissões da Verdade em Justiça de Transição nas sociedades
pós-conflito. (LAPLANTE & THEIDON, 2007, p.228)
Considerando-se, ainda, o referido decreto de criação da CVR, vê-se que
dentre os objetivos citados a serem seguidos pela Comissão estão os de:

Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos,
cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por
obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del
Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e
identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades;
Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus
familiares; (PERU, 2001).

Trata-se de disposições que convergem com as recomendações elaboradas há
então um ano pela CIDH, sobre a situação de descumprimento do Estado peruano dos
Direitos Humanos em seu território; permitindo inferir que a pressão efetuada pelo
CIDH colaborou, em certa medida, para a institucionalização da CVR no Peru.
Com efeito, a Comissão da Verdade e Reconciliação criou, em 2005, o
Programa Integral de Reparações (PIR) com o objetivo de reparar e compensar as
violações de direitos humanos cometidas no período de 1980 à 2000. O programa
contava com vários tipos de reparações, que iam desde financeiras até atos
simbólicos, muito semelhantes àquelas que fazem parte das recomendações e
sentenças do SIDH: reparações econômicas, reparações não econômicas –
assistência médica, bolsas de estudo, entre outras – e reparações simbólicas, como
restituição de direitos dos cidadãos.
A influência do SIDH no estabelecimento da CVR do Peru pode ser também
percebida, já de forma explícita no relatório final sobre os trabalhos realizados pela
Comissão sobre os casos de violação dos Direitos Humanos no período de Maio de
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1980 a Novembro de 2000. Conforme aponta Bazán Chacón (2011), esse relatório
final produzido pela CVR demonstrou ter assumido “A Convenção Americana de
Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte IDH como parte necessária e vinculante
do marco jurídico no qual exerceu seu mandato” (CHACÓN, 2011, p.301). O mesmo
autor ainda afirma que “A jurisprudência da Corte IDH anterior a 2002 e 2003
influenciou em sua redação – do relatório final – e avaliação das obrigações
internacionais do Estado peruano”.
Dessa forma, o autor considera que existe uma interação muito importante entre o
SIDH e a Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru, ao asseverar que “nas
sentenças de vários casos peruanos, a Corte IDH tem assumido algumas conclusões
do Relatório Final da CVR, dando-lhe um peso[...]” consideravelmente importante.
(CHACÓN, 2011, p.301).
À pressão exercida pela CIDH e pela Corte IDH, antes da criação da CVR e
durante o exercício de seus trabalhos, pode-se acrescentar, também, um dos setenta
e três casos investigados pela CVR como um dos marcos que levariam à sua criação.
De acordo com a introdução do Relatório Final da CVR, de 2003, considera-se
como um marco inicial das mobilizações que clamavam por verdade e justiça em
relação à chacina de Uchuraccay, ocorrida em 1983.
Esse caso foi admitido na CIDH, mediante a petição número 142-03 – em 24
de março de 2010 – quando da publicação do informe nº 62/10, sob o título de caso
“Jorge Sedano Falcón y otros” – jornalistas vítimas do massacre. Naquela ocasião,
oito jornalistas perderam suas vidas enquanto cumpriam suas funções de informar a
sociedade. A partir de então, o país se viu diante de um contexto obscuro em relação
à liberdade de expressão e de imprensa, fato que levou diversos setores da sociedade
a se unirem e protestarem pela exigência da verdade por parte do Estado em relação
ao caso. (PERU, 2003). Até a redação deste trabalho, o caso ainda estava em
tramitação na CIDH.
Outro aspecto que merece destaque é a declaração da Corte Interamericana
sobre as Leis da Anistia adotadas no Peru. A Corte declarou que tais leis são
contrárias a Convenção Americana, portanto sendo inadmissíveis (COMISIÓN DE LA
VERDAD Y RECONCILIACIÓN, 2014). Dessa forma, tendo como base a declaração
da Corte, a
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Convenção da Verdade e Reconciliação também afirma seu posicionamento contra
às leis adotadas pelo Estado do Peru.
Assim, diante do aqui exposto, é possível perceber que a origem e motivações
da criação da Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru são resultantes de um
ambiente otimista, pós-conflito, e de recém-redemocratização, após um período de
duas décadas de recorrentes violações dos Direitos Humanos pelo Estado e por
organizações populares armadas no país.
Um segundo aspecto que se pretende demonstrar como tendo importância
para o estabelecimento da CVR no Peru é a atuação do SIDH, principalmente,
mediante as constantes visitas ao país no período de 1989 a 1993, e por meio de
pressões públicas de cobrança ao Estado peruano pelos descumprimentos das
sentenças da Corte e dos acordos firmados e estabelecidos na Convenção Americana
dos Direitos Humanos; conforme consta no Segundo Relatório Sobre a Situação dos
Direitos Humanos no Peru, publicado em junho de 2000.
Ademais, nota-se que, no decorrer dos trabalhos da Comissão da Verdade e
Reconciliação, entre 2001 e 2003, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos exerceu influente papel na ação da CVR e na redação de seu Relatório
Final, publicado em 2003, conforme afirma Chacón (2011).
No que se refere ao trabalho da CVR, artigos acadêmicos, como o de Laplante
& Theidon (2007), e o de Gabril Arriarán (2011) questionam a eficácia da etapa de
reconciliação e o êxito ético e político da CVR do Peru. Sobre esse aspecto não foram
identificados debates no âmbito da SIDH.

Conclusões preliminares
O SIDH é o único sistema de proteção dos direitos humanos na região que
conta com um sistema de petições individuais e relatorias. O sistema é apontado como
um importante mecanismo de denúncias de violações sistemáticas de direitos
humanos nos países americanos. Recentemente a OEA promoveu um debate sobre a
reforma do SIDH que levantou um debate sobre o papel e eficácia do mecanismo. A
proposta desta pesquisa se insere neste debate e tem como objetivo investigar o papel
do SIDH na região, neste caso específico, a atuação em favor da justiça de transição
na região. Os resultados preliminares da pesquisa apontam para a necessidade de
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aprofundamento da pesquisa relacionada ao papel da SIDH na promoção do debate
sobre a importância de um mecanismo de justiça de transição no Peru e também em
outros países da região.
A partir dos dados disponibilizados pela CIDH e pela Corte IDH, foi possível
perceber que o Peru foi responsável por violações sistemáticas de Direitos Humanos,
durante as décadas de 1980 e 1990; período de grande instabilidade política e social
no país. Em meio a esse contexto, por meio da mobilização da sociedade civil –
através do sistema de petições – vários casos de violações dos Direitos Humanos,
foram analisados pelo SIDH. Este, então, elaborou recomendações ao Estado do Peru
– com o intuito de promover a reparação das vítimas – e foram realizadas diversas
visitas in loco, com o objetivo de conferir a situação dos Direitos Humanos no Estado.
Dessa forma, a existência de contestações da sociedade peruana, assim como
contestações externas – por meio do SIDH – contribui para a formulação da Comissão
da Verdade e Reconciliação, a qual reflete o anseio da sociedade civil pela justiça e
pelo conhecimento dos fatos ocorridos. No entanto, a eficácia da etapa de
reconciliação e êxito ético e político da Comissão da Verdade e Reconciliação do
Peru, são questionáveis.
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Políticas públicas específicas e diferenciadas para povos indígenas em
extremo contato: uma experiência no centro da cidade de Porto Alegre

Introdução

Luiz Fernando Caldas Fagundes
Prefeitura de Porto Alegre/RS

Neste artigo apresento a polêmica acerca da presença de mulheres mbyá-guarani1
acompanhadas de suas crianças nas ruas do centro de Porto Alegre. Para muitos portoalegrenses, esta situação é considerada como conflitante com as normas de proteção da
infância, o que gerou denúncias junto à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul
(PR/RS/MPF), originando Inquérito Civil Público (ICP) para tratar do tema. O ponto de vista
mbyá-guarani sobre tais práticas, bem como as análises antropológicas elaboradas para
instrução do referido ICP, contrapõem o entendimento não indígena sobre a ocupação
indígena nas ruas centrais da cidade.
Consequentemente, a PR/RS/MPF solicitou a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
formulação de política pública sobre a referida controvérsia. Em resposta ao MPF, a
Secretaria Municipal de Direitos Humanos/Prefeitura de Porto Alegre (SMDH), em conjunto
com pessoas mbyá-guarani que vivem em comunidades na cidade, elaboraram o projeto
„Mulheres dos Panos’ Mbyá-Guarani. Em sua formulação foram utilizados diversos
referenciais: diálogo intenso entre técnicos da SMDH e especialistas indígenas,
oportunidade em que os Mbyá-Guarani (Mbyá) encaminharam questões aos executores de
políticas públicas; as reflexões do antropólogo Roy Wagner, que possibilitam o
entendimento da centralidade do mundo doméstico nos mundos vividos tribais, em
contraposição ao pensamento hegemônico da produção de bens da sociedade ocidental; o
conhecimento acumulado na antropologia da infância, que estabelecem uma ruptura com o
pressuposto de uma infância única e indiferenciada, comum a todas as culturas; e pareceres
do órgão indigenista federal voltados para situações onde práticas indígenas entram em
conflito com as normas de proteção da infância.
A partir desta experiência proponho discutir a tradução das vozes indígenas e do
conhecimento antropológico em políticas públicas adequadas às interpretações do Estado
brasileiro como pluriétnico e multicultural.
Sentando e cantando no centro de Porto Alegre
Nos espaços de grande circulação do centro de Porto Alegre, quase que diariamente
é possível encontrar mulheres e crianças mbyá sentadas em panos no chão das calçadas
comercializando seus artesanatos, tendo próximas de si um cesto de taquara onde
arrecadam dinheiro doado pelos não indígenas (FERREIRA, 2005; FERREIRA &
MORINICO, 2008). Além dessa prática cultural, há outra, menos frequente, porém que torna
1

Os etnônimos indígenas foram grafados segundo as normas da Associação Brasileira de
Antropologia: em sua função substantiva, conservam a inicial maiúscula; como adjetivos, as iniciais
são minúsculas.
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visíveis os índios na cidade: grupos de jovens e crianças que entoam seus cantos na língua
guarani.
Quando as kyringüé (crianças) estão cantando, as vemos também dançar.
Meninos e meninas de várias idades movem seus corpos de maneiras
diferentes, marcando o pulso das canções com os pés, o corpo ereto e leve,
joelhos levemente flexionados, as meninas geralmente se dando as mãos.
Os jovens mais velhos, dentre os quais um ou dois responsáveis pelo grupo
das crianças, assim como alguns meninos mais novos, tocam instrumentos
musicais, que geram curiosidade aos transeuntes: o popyguá, claves rituais
tradicionais de cedro, produzem um som estalante, claro e matizado
melodicamente; o hy’akuá parã, chocalho Mbyá, feito de porongo e com
sementes em seu interior, tanto anuncia com seu farfalhar um novo canto,
como acompanha seu pulso, ou ainda sublinha o final de uma performance,
em um prolongado chocalhar. Reconhecemos, em outros instrumentos
musicais de acompanhamento utilizados, traços e materiais de instrumentos
musicais não indígenas, como no mba’epú (violão Guarani de cinco cordas)
e na ravé (violino Guarani de três cordas), mas percebemos que as formas
de tocar e portar os instrumentos, assim como de combinar as sonoridades
que produzem, são diferentes dos sons das canções ocidentais, midiáticas,
urbanas, não indígenas (STEIN, 2013, p. 42-3).

Estas situações, eventualmente, são geradoras de polêmica acirrada na cidade, pois
alguns cidadãos porto-alegrenses consideram que as mulheres indígenas e suas crianças
estão em “situação de mendicância”, e os homens mbyá que se apresentam nos grupos
musicais estão explorando seus filhos através da “situação de trabalho infantil”, ou ainda,
que há um proveito ilícito de não indígenas sobre os indígenas, sejam eles adultos ou
crianças.
São cantos e danças sagrados Mbyá-Guarani que são performatizados por
estas crianças e jovens, em uma tradição sagrada e milenar que se realoca
da aldeia no espaço urbano, território que um dia foi habitado pelos
Guarani, dentre outras populações indígenas originárias. Espaço hoje
também deles, compartilhado com outras etnias, histórias, vidas, que se
questionam ao ouvir estes sons. Cruzam seus caminhos, olhares e escutas,
algumas pessoas já familiarizadas com esta prática cultural Mbyá-Guarani.
Outras desconhecem esta sonoridade, sem compreender a grandeza de
sentidos sociocosmológicos que abarca. Se por vezes neste encontro a
interrogação dos não indígenas é produtiva de aprendizagens, outras vezes
é acompanhada por uma atitude de segregação, incompreensão e negação
dos direitos diferenciados indígenas, dos valores da história e da presença
transterritorializada e cuidadosamente sonorizada dos Mbyá-Guarani (grifo
nosso) (Ibidem).

O fato é que a controvérsia institucionalizou-se no âmbito da PR/RS/MPF através do
ICP nº 85/2002-22, que se originou a partir da Promotoria da Infância e da Juventude do
Ministério Público Estadual/RS, em fevereiro de 2002, dando conta de que nas ruas do
centro da cidade havia significativa quantidade de mulheres indígenas acompanhadas de
seus filhos “à espera de esmolas”. Em 2009, o referido ICP ganhou nova representação no
que se refere às apresentações de corais indígenas e suas crianças no centro da cidade. As

2877

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

questões que acirram o debate e que são pertinentes ao ICP se referem à indignidade das
condições que estão submetidos os indígenas, e a exploração destas crianças pelos seus
pais, ou ainda, por não indígenas.
Com o propósito de instrução do ICP, na PR/RS/MPF foram elaborados relatório
(FERREIRA, 2005) e parecer (CHAGAS, 2009) antropológicos. Segundo o parecer, apesar
de os não indígenas considerarem está prática como mendicância, os Mbyá-Guarani, por
sua vez, a interpretam de forma diferente: o que as mulheres mbyá fazem é o poraró,
traduzido como “estender a mão”, uma experiência considerada digna. Os Mbyá entendem
que as mulheres estão ocupando um lugar que lhes pertence e que estão caminhando
conforme o seu próprio sistema tradicional, uma vez que o que mudou não são eles, mas
sim o lugar em que vivem, já que não existe mais as matas onde possam buscar os
alimentos para suas famílias extensas (FERREIRA, 2005).
Nesta contenda, há um elemento a se destacar: a presença mbyá-guarani em um
ponto de referência da identidade porto-alegrense causa incômodo à grande maioria dos
não indígenas, pois estes entendem que aqueles ao permanecerem no centro da cidade
estariam fora de lugar, pois a cidade não é lugar para os índios (FERREIRA & MORINICO,
2008). Em contraposição a esta compreensão não indígena de práticas indígenas é
interessante atentar-se à reflexão de um jovem chefe mbyá-guarani proferida em 2009:
Às vezes quando ouço os brancos falarem certas coisas sobre nós dou
risada sozinho, é muito engraçado. Quando eles dizem que os Mbyá não
podem estar hoje nas cidades, que aqui não é o nosso lugar, me pergunto:
se os Mbyá não podem viver nas cidades, quem disse que os brancos
poderiam ter entrado em nossas matas quando eles não foram convidados?
(Vherá Poty, no Seminário Povos Indígenas na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, promovido pela SMDHSU/PMPA, Escola Superior do MPF,
PR/RS/MPF e Funai/POA).

No que se refere ao acompanhamento aos pais e os maus-tratos sofridos pelas
crianças indígenas, os Mbyá consideram que o problema a ser evitado é o abandono. As
mães mbyá, idealmente, jamais devem privar seus pequenos de sua presença (FERREIRA
& MORINICO, 2008). É similar o entendimento mbyá sobre das apresentações de seus
grupos musicais no centro da cidade. Conforme as informações certificadas por Chagas
(2009), o deslocamento das várias famílias mbyá de suas aldeias até o centro da cidade e
suas apresentações nas ruas são considerados como momentos indispensáveis que
acarretam na continuidade das formas de sociabilidade e troca cultural interétnica. Tal
movimento é de fundamental importância na boa formação dos pequenos visando à
construção de corpos fortes (a saber, preparação para as relações interétnicas) e o pleno
exercício de controle sobre a capacidade social mais importante neste coletivo, o exercício
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das boas/belas palavras, ou seja, a formação dos pequenos enquanto ideal de pessoa
mbyá, o estatuto do humano para este coletivo.
Sinteticamente, estes foram os elementos da controvérsia. Portanto, conforme os
termos do relatório e parecer antropológicos, a PR/RS/MPF solicitou a Prefeitura Municipal
de Porto Alegre formulação de política pública visando garantir aos indígenas o direito de
praticarem o poraró no centro da cidade, bem como as apresentações musicais de crianças
e jovens indígenas. Objetivando traduzir esta singularidade do mundo mbyá em política
pública a ser concebida e operacionalizada na municipalidade, a SMDH adotou as seguintes
ações para sua elaboração: experimentação intencional e dialógica ao mundo dos MbyáGuarani; apropriação das pesquisas sobre sociedades tribais do antropólogo Roy Wagner;
estudo da literatura antropológica sobre os Mbyá e antropologia da infância; e por fim, a
pesquisa no órgão indigenista federal de soluções jurídico-administrativas atinentes ao
tema.
Experimentar mundos outros
Aprendendo com as compreensões de pesquisa originárias de territórios do
conhecimento como a antropologia e a geografia, o experimento intencional do mundo mbyá
foi construído com proximidades e conversações criativas. A política elaborada não foi a
ligação entre dois pontos – partida e destino – previamente concebidos; o resultado foi
sendo descoberto e se fazendo ao longo do processo de construção da própria rota.
Enquanto se faziam os caminhos (os diálogos), a reta foi curva (HISSA, 2013).
Pareceu-nos insuficiente, pretensioso e conveniente dar a voz aos Mbyá-Guarani:
isso não é fazer com que digam algo a partir dos interesses do Estado? Entendemos ser
mais prudente e ético que, a partir deles, emergisse as orientações para a estruturação dos
diálogos: “Como poderemos pensar em um diálogo feito de perguntas e respostas em que,
principalmente, as perguntas são estruturadas a partir, apenas dos que perguntam?”
(Ibidem, 132). Seguindo essas tradições de pesquisa e relações, pensamos em vias de mão
dupla, em que os sujeitos do mundo encaminhassem questões aos sujeitos formuladores e
executores de políticas públicas: “Não seria esse o significado essencial do diálogo? Não é
a partir dele que as vozes do mundo se tornam mais audíveis?” (Ibidem). Nestes termos,
destacamos

no

cenário

político-institucional

experiências

humanas

que

foram

insistentemente invisibilisadas por uma hierarquia de valores impostos por poderes
estabelecidos. Portanto, sobre as práticas mbyá do “estender a mão” e dos cantos-danças
das crianças e jovens no centro da cidade, as questões do chefe mbyá que vive na
Comunidade da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, José Cirilo Pires Morinico:
Eu acho que muitas pessoas não entendem porque os Mbyá estão no
centro de Porto Alegre. Antigamente era tudo mata, não é? Os Mbyá
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procuram seus alimentos nas matas: frutas, caça e pesca. Hoje em dia não
se consegue mais entrar nas matas, tudo é propriedade. Então o que a
gente faz? Nós temos que sair na cidade; a mulher tem que sair na cidade,
tipo pescar, tipo caçar, não é? Agora não estamos mais caçando javali, no
lugar da caça está o prédio, então os índios vão ao prédio, no lugar da
árvore tem uma casa, aí os índios ficam perdidos, ficam ali sentados,
esperando. O que se vai fazer? Quando a gente espera, passa um branco,
que vê o índio ali sentado, e aí alguém vai dar algumas coisinhas, não é?
Então isso também é um sistema cultural, só que agora não convivemos
mais nas matas. Então, os brancos vêem que o índio está na cidade, e tem
que entender que é lugar dos índios. Foram os brancos que construíram a
casa, o prédio no nosso lugar, não é mesmo? Então, os Mbyá vão procurar
seu alimento. Na aldeia já não tem mais as matas, a área é muito pequena,
então é uma busca de vida mesmo. O poraró é uma forma de cultura.
Antigamente nós fazíamos o poraró nas aldeias dos outros, íamos
caminhando, levávamos batata-doce e trocávamos por carne de javali,
então esse é o ‘po’, que é mão, ‘raró’, é sentado frente a frente, ao redor de
um foguinho, e aí fica lado a lado passando batata-doce e o outro passando
carne de javali, então isso é o poraró. Hoje os Mbyá ainda vivem assim, não
é de agora, só que agora infelizmente não se tem mais as matas, aí parece
que estamos vivendo sem cultura, não é? Aí o branco pensa que os Mbyá
estão vivendo na cidade, mas não é isso, a sociedade tem que entender
que não tem mais as matas, não tem mais lugar. Tem que reconhecer e
ajudar, não é? Fazer poraró também é próprio dos brancos, eles também
fizeram poraró. O branco tomou nosso lugar, não é? Então fizeram poraró, a
troca, não é? Só que deu para nós a beira da estrada, isso também é uma
troca, o branco também fez o poraró, só que fizeram ruim, não é? Então tem
que entender, sentar e conversar, e que esse lugar [o centro da cidade],
esse lugar seja reconhecido, o lugar é público, então não podem tirar os
índios dali. Ali é o Rio Guaíba, o lugar do tape [caminho] mesmo, não é? O
Guarani circulava por ali, pescando, no Guaíba tem muito peixe, tem muita
fruta, não é? Então, o centro é um lugar que os Guarani moravam
antigamente, tinham suas famílias. Não é que a gente queira viver desse
jeito, mas a sociedade tem que entender que essa forma é para sobreviver,
para levar e vender o artesanato. No centro também é lugar do artesanato.
Tudo que a gente faz é poraró, o artesanato também é poraró, a gente leva
balaio e o branco traz dinheiro. Quando se vai ao mercado também é
poraró, não é? Traz carne, então tudo é poraró, então essa é uma forma de
cultura, não é?
[...].
O Mbyá vive diferente, as famílias sempre têm quatro, cinco crianças. Os
pequeninos têm que estarem juntos com a gente, tem que crescer junto
com as mães. Se a gente largar para outra família, ele cresce com outra
forma, com outro jeito, então ele pode aprender coisas ruins, não tem
sistema porque o pai e a mãe não estão juntos, é por isso que ficam mais
agressivos. Para não acontecer isso tem que estar junto com os pais, com
as raízes, tipo uma planta que a gente vê crescer. Os Mbyá tiram exemplo
de tudo, com os animais, com as plantas que tem raiz, que tem galho, que
tem fruta e flor. É o mesmo com as nossas famílias, não se pode deixar as
crianças sozinhas, elas tem que estar junto com o pai e a mãe,
principalmente com a mãe que tem que alimentar com o peito. A criança
também se alimenta espiritualmente. O espírito da mãe e o espírito da
criança têm que estarem juntos, é uma forma de proteção também, para
não ficar problema no caminho, para não acontecer acidente. É uma
proteção para nós. Muitas vezes a sociedade vê, se preocupa porque talvez
a criança esteja sofrendo com a mãe, aí já chama o Conselho Tutelar, e aí
que cria o problema, porque a criança sofre se não está junto com o pai e a
mãe’ (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana,
2010, p. 19-23).
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Ora, acredito que o método mais adequado para os agentes institucionais que
diariamente traduzem as diferenças culturais para o campo das políticas públicas, deve
estar relacionado a experimentar o mundo destes coletivos, que exigem estarem presentes
no cenário social, na memória coletiva e, também, nos ritos administrativos das instituições
brasileiras. Sem essas experimentações, estaremos fadados a reproduzir uma visão de
mundo conservadora e elitista que produziu no país a exclusão das vozes, gestos, práticas
terapêuticas, rituais, territorialidades, valores, enfim, o saber-fazer de diversos grupos
sociais populares e indígenas. É essencial a promoção das enunciações destes coletivos
socioculturais diferenciados, pois promovê-los pressupõe o reconhecimento da diferença
como fator positivo e potencializador da comunicação entre heterogêneos (FAGUNDES &
FARIAS, 2012).
De Nova Guiné a Porto Alegre
Outra forma de experimentar os mundos indígenas, que neste caso é o público a ser
contemplado pela política estatal, se dá a partir da antropologia. Para auxiliar na compreensão
do caminho trilhado, sintetizo uma experiência vivida pelo antropólogo Roy Wagner junto aos
Daribi, uma sociedade tribal da Nova Guiné.
Refletindo sobre a diferença e diversidade cultural, o pesquisador concluiu que o
método antropológico, a observação participante, também denominado trabalho de campo,
é trabalho no campo, logo “uma experiência criativa, produtiva” (WAGNER, 2010, p. 49). O
antropólogo em campo de fato trabalha: “suas „horas de trabalho’ são dedicadas a
entrevistar pessoas, observar e tomar notas, participar de atividades locais” (Ibidem).
Passados alguns meses vivendo entre os Daribi, o etnógrafo percebeu que sua
tenacidade na realização de seu trabalho assombrava seus interlocutores, muitos dos quais
trabalhavam dia sim, dia não, e somente pela manhã2. A perplexidade dos Daribi com o
envolvimento do antropólogo e sua produtividade foi gradualmente objeto de sua reflexão.
Wagner concluiu que o entendimento daribi com seu estranho trabalho estava de alguma
maneira relacionado ao seu estado celibatário. Os Daribi ficavam pasmos com os assuntos
que o pesquisador tomava por secundários: “meus arranjos domésticos e meu estado
conjugal” (Ibidem, p. 52). Ou seja, com quem se partilha os alimentos, as habitações, se faz
sexo, enfim, quem são seus parentes.
É a cultura, então, o objeto da reflexão de Wagner. A partir da vivência com os
Daribi, o antropólogo atenta sobre os diversos sentidos que tomou entre nós este termo:
primeiramente, associação com o cultivo do solo (cultivar); posteriormente, o refinamento
2

Quando se trata de escrever trabalho como ação dos Daribi, o antropólogo grafa a palavra entre
aspas. Chamo atenção para esse detalhe, pois sabemos que esse recurso tipográfico é usado para
significar elisão, distanciamento ou deslizamento de sentido.
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progressivo na domesticação de um determinado cultivo (agricultura); contemporaneamente,
seu sentido é de “refinamento e „domesticação’ do homem por ele mesmo” (Ibidem, p. 54);
por fim, cultura como conceito antropológico que se constituiu como metaforização ulterior
da acepção elitista e aristocrática, sendo esse refinamento denominado por Wagner de
“Sala de Ópera” (Ibidem). Portanto, o termo moderno de “cultura” deriva de um significado a
partir do outro, o que gera uma zona de ambigüidade quando utilizamos o termo. Para o
autor, quando falamos dos centros culturais, ou mesmo da “cultura” de uma determinada
cidade, tem-se em mente certo tipo de instituição: museus, bibliotecas, orquestras
sinfônicas, universidades, entre outras. Nestas instituições que se guardam documentos,
registros, relíquias e corporificações das mais altas realizações humanas, ou seja, a “arte”
ou a “cultura” é mantida viva:
A ligação entre essa Cultura [sala de ópera] „institucional’ e o conceito mais
universal do antropólogo não é imediatamente evidente, ainda que na
realidade seja apenas superficialmente disfarçada pelas fachadas das
bibliotecas, museus e salas de ópera. Pois o verdadeiro cerne de nossa
cultura, em sua imagem convencional, é sua ciência, arte e tecnologia, a
soma total das conquistas, invenções e descobertas que definem nossa
ideia de „civilização’. Essas conquistas são preservadas (em instituições),
ensinadas (em outras instituições) e ampliadas (em instituições de
pesquisa) mediante um processo cumulativo de refinamento (Ibidem, p. 55).

Ora, Wagner está dando ênfase à produtividade ou criatividade de/em nossa cultura,
que é definida pela aplicação, manipulação, reatualização ou extensão destas técnicas ou
descobertas, e qualquer tipo de trabalho, seja ele inovador ou simplesmente produtivo,
adquire sentido em relação a essa soma cultural, “que constitui seu contexto de significação”
(Ibidem, p. 56).
A partir das metaforizações da cultura, Wagner nos conduz a compreender o
trabalho (para a sociedade ocidental) como dotado de significado produtivo, e é por esse
motivo que é central em nosso sistema de valores. Torna-se, portanto, a base do nosso
sistema de crédito: o dinheiro ou a riqueza é símbolo do trabalho, “da produção de coisas e
serviços segundo técnicas que constituem a herança preservada de nosso desenvolvimento
histórico” (Ibidem, p. 57). Ou seja, a maior parte de nossa herança cultural é de
conhecimento público, tendo o dinheiro como o padrão público de nossas trocas. Portanto,
se a produtividade é pública, pode-se dizer que a família é privada, e periférica: “A oposição
entre dinheiro e amor dramatiza a separação nítida traçada em nossa cultura entre
„negócios’ e „vida doméstica’” (Ibidem). Daí a conclusão que relações familiares devem estar
acima de interesses monetários: “não se deve „usá-las’ para fins de ganhos financeiros”
(Ibidem, p. 58).
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No trabalho3 do antropólogo que trago como referência, Wagner não demorou em
perceber que o trabalho que tinha ido fazer entre os Daribi incorporava uma noção de
criatividade (aquilo que é fundamental na vida para nós) totalmente diferente da vida de
seus interlocutores, e o que seus trabalhos representavam:
eu dificilmente poderia esperar retratar a criatividade daribi como uma
imagem espelhada da nossa própria criatividade. [...]. O equívoco deles a
meu respeito não era o mesmo que meu equívoco acerca deles, de modo
que a diferença entre as nossas respectivas interpretações não poderia ser
descartada com base na dissimilaridade linguística ou nas dificuldades de
4
comunicação (Ibidem, p. 53) .

Então, pergunta o pesquisador: sociedades como os Daribi (tribais) não produzem?
Não criam? Vejamos a resposta: “O que chamaríamos de „produção’ nessas sociedades
corresponde à simbolização mesmo das mais íntimas relações pessoais” (Ibidem, p. 59).
Daí a perplexidade dos Daribi perante as preocupações do antropólogo descritas acima.
Wagner ensina, então, que para estes coletivos, “trabalho” pode ser qualquer coisa, desde
capinar uma roça até participar de uma festa ou gerar uma criança; sua validação deriva do
papel que desempenha na interação humana:
O trabalho de „ganhar a vida’ tem lugar no interior da família, cujos membros
assumem papéis complementares, correspondentes à imagem cultural do
sexo e da faixa etária de cada um. Assim, „produção’ é aquilo que homens e
mulheres ou homens, mulheres e crianças fazem juntos; é o que os define
socialmente em seus diversos papéis e também simboliza o significado da
família (Ibidem).

Ora, uma vez que nesses tipos de sociedades a família é “produção”, ela é autosustentável. Nos grupos tribais, não se produzem bens, mas pessoas. Aqui está o perigo de
uma vida celibatária entre os Daribi. O casamento, nesse sistema, é caso de vida ou morte:
uma pessoa que não se casa não pode produzir, e reproduzir. A demanda não é por
produtos ou por dinheiro para comprá-los, mas por “produtores”:
Assim, as culturas tribais encarnam uma inversão de nossa tendência a
fazer das técnicas produtivas o foco das atenções e a relegar a vida familiar
a um papel subsidiário [...] essa inversão não é trivial: ela permeia ambos os
estilos de criatividade em todos os seus aspectos. Na medida em que
produzimos „coisas’, nossa preocupação é com a preservação de coisas,
produtos, e com as técnicas de sua produção. Nossa Cultura é uma soma
dessas coisas: conservamos as ideias, as citações, as memórias, as
criações, e deixamos passar as pessoas. Nossos sótãos, porões, baús,
álbuns e museus estão repletos desse tipo de Cultura (Ibidem, p. 60).

3

É comum tratarmos um livro como sinônimo de obra, de trabalho. Força de expressão, na cultura
ocidental.
4
Segundo Viveiros de Castro (2007), talvez esta seja a melhor definição de cultura já proposta, pois a
diferença nunca é a mesma, o trajeto não é o mesmo nos dois sentidos.
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Para os Daribi, por sua vez, as pessoas (todas) é que são importantes, são elas que
não se quer perder, mais do que ideias e coisas. Então, conclui Wagner:
Para os povos da Nova Guiné, a criatividade do antropólogo é a sua
interação com eles, em vez de resultar dela. Eles percebem o pesquisador
em campo como alguém que está „fazendo’ vida. [...]. De sua parte, o
antropólogo supõe que o nativo [os Daribi] está fazendo o que ele está
fazendo – a saber, „cultura’” (Ibidem, p. 61).

Claro está, portanto, que esta narrativa sobre um povo tribal da Nova Guiné pode ser
visualizada em Porto Alegre, pois sugere direções para o aprofundamento de um diálogo
com os povos indígenas que vivem nas terras baixas da América do Sul – neste caso, os
Mbyá-Guarani.
Diferentes infâncias
As contribuições da antropologia da infância, inicialmente, destacaram que as
crianças eram vistas como seres sociais incompletos, sujeitos passivos na construção
social, sendo a infância entendida como uma etapa natural e universal do desenvolvimento
cognitivo. A ruptura com tais noções propôs o reconhecimento da existência de várias
infâncias, em oposição ao pressuposto de uma infância única e indiferenciada, comum a
todos os povos; que a criança seja percebida como um sujeito ativo na construção social,
capaz de elaborar sentidos e significados sobre o mundo ao seu redor; que os adultos sejam
capazes de entender a criança e seu mundo a partir de seu próprio ponto de vista; o
reconhecimento do universo infantil como um universo que possui significados próprios e
especificidades próprias, universo este que é qualitativa, e não quantitativamente
diferenciado do mundo adulto. Ademais, as pesquisas evidenciam a importância para o
contexto sócio-cultural dos quais as crianças fazem parte e nos quais constroem suas
infâncias. Salienta-se que é preciso ter em conta que o comportamento infantil não é apenas
determinado biologicamente, mas está diretamente vinculado ao sistema cultural, de modo
que o desenvolvimento do indivíduo é concretizado através de um processo educativo
próprio da sua cultura e do alargamento progressivo das relações sociais que estabelece
desde o seu nascimento. A participação das crianças em atividades cotidianas junto dos
adultos ou de crianças mais velhas constitui processos de ensino-aprendizagem próprios
aos povos indígenas e que se realizam de diversas formas: seja pela observação atenta e
pela mobilidade permitidas às crianças, seja pelo desenvolvimento de “pequenos trabalhos”
no cotidiano. As crianças indígenas estão, portanto, aprendendo habilidades, técnicas e
saberes, conhecendo aquilo que é necessário ao seu pleno desenvolvimento enquanto
membro destas sociedades (GOBBI, 2010).
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Os estudos sobre sociedades indígenas apresentam como temas centrais às
questões acerca do parentesco e da organização social, que incluem inúmeros aspectos
rituais (iniciação à vida adulta, por exemplo) e informam sobre o desenvolvimento do
indivíduo nas sociedades em questão, tendo aí dados riquíssimos a respeito da infância
indígena. As noções de família-extensa ou ampliada e parentesco são essenciais para
compreender a organização social dos povos indígenas e, consequentemente, as práticas
relacionadas à formação e aos cuidados com as crianças. Em muitos casos, as crianças
recebem cuidados de todos os seus familiares, sejam eles consanguíneos ou afins, e a
convivência familiar e comunitária é plenamente exercida, com notável autonomia e
independência. Merecem respeito as práticas indígenas que atribuem não apenas aos pais,
mas à coletividade, os compromissos e responsabilidades atinentes à educação, formação e
proteção das crianças (Ibidem).
As especificidades das infâncias indígenas
Nesse momento, apresento as consultas realizadas junto à Fundação Nacional do
Índio/Funai sobre a existência de instrumentos normativos ou procedimentos administrativos
voltados para situações onde práticas indígenas entram em conflito com as normas de
proteção da infância. São diversas as Notas Técnicas que recomendam aos conselheiros
tutelares que a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em contextos
indígenas, não deve ocorrer sem a devida reflexão acerca da sua necessidade e dos seus
impactos e, quando ocorrer, deve respeitar as diferenças socioculturais que estas
sociedades guardam entre si e as diferenças destas para com a sociedade envolvente
(GOBBI, 2010).
No que se refere à atuação de sua Procuradoria Federal Especializada em questões
atinentes à adoção de crianças e adolescentes indígenas, devem ser levados ao
conhecimento do Juiz: os conceitos diferenciados de família extensa ou ampliada; a
necessidade de observância à identidade cultural e social, bem como aos costumes,
tradições e instituições; a prioridade de colocação familiar do adotando no seio da própria
comunidade ou de outra comunidade indígena. Além disso, as noções de família e
parentesco são essenciais para compreender a lógica da organização social dos povos
indígenas e, consequentemente, as práticas relacionadas à formação e aos cuidados com
suas crianças e adolescentes. Merecem cautela, por fim, as situações que envolvem
práticas tradicionais que atentam contra direitos e garantias fundamentais das crianças e
adolescentes indígenas (Ibidem).
É notório, portanto, que as concepções ocidentais de criança e infância diferem
essencialmente das concepções indígenas e possivelmente seja esse o ponto mais
significativo para uma reflexão adequada em torno do ECA, que possa ser aplicada aos
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povos indígenas. Primeiramente, deve-se relativizar a universalidade de categorias tais
como infância, crianças, adolescência, já que tais categorias sócio-etárias são ocidentais e
só muito recentemente foram incorporadas pelos povos indígenas, quem sabe em função da
extensão de políticas públicas a estes contextos, onde se incluem a escolarização e os
programas assistenciais. Por fim, a aplicação deste Estatuto tem gerado conflitos e
preconceitos, ao invés de garantir a sua proteção, como se propõe. Desta forma,
caracteriza-se, nesse contexto específico, contradições na aplicação do ECA, especialmente
no que tange o respeito aos direitos diferenciados das crianças e adolescentes indígenas
nas situações em que costuma ser exigida a intervenção de conselheiros tutelares e outros
agentes do Direito (Ibidem).
Índios no Brasil: sujeitos de direito à diferença
Além do diálogo com os indígenas, com os referenciais antropológicos e com o órgão
indigenista federal, recorremos – como não poderia ser diferente – à ordem jurídica
implementada pela Constituição da República de 1988, que consagrou a diversidade cultural
e a valorização das culturas indígenas como cânones da ordem social brasileira. Cabe aos
entes da federação a tarefa de proteção ao pleno exercício dos direitos e das manifestações
culturais indígenas, conforme os artigos 215, caput e §1º, e 216. A título de ilustração do
exposto acima, cito a Dra. Deborah Duprat, que apropriadamente conciliou a dinamicidade
da cultura com o atual marco legal que estabelece uma nova forma de pensar a relação
entre Estado brasileiro e os povos indígenas, detentores que são de direitos especiais:
Na verdade, nós temos dispositivos que são de fundamental importância
para se entender esse câmbio operado pela Constituição de 88, que são os
artigos 215 e 216, que tratam da cultura. É aí que ela vai realmente revelar
que a nossa Nação é composta de diversos grupos étnicos que traduzem
modos de viver, criar e fazer diversos, que estão refletidos nas suas várias
formas de expressão. Então, é importantíssimo se fazer essa leitura desse
capítulo destinado à cultura para se poder dimensionar corretamente essa
mudança que é bem visível na questão indígena, por conta do art. 231,
mas, que alcança uma enormidade de outras formas de regulação de vida
que estão ao lado desse modelo que se pressupunha único, homogêneo e
que tinha por emblema o homem médio. Essa visão de pluralidade cultural e
étnica já traz algumas consequências imediatas. [...]. Um segundo dado é
que, se nós olharmos os artigos 215 e 216, verificamos que eles
pressupõem uma noção dinâmica de cultura, não mais remetida a uma
concepção arqueológica ou monumental de cultura. Antes, nós falávamos
de cultura como se alguma coisa tivesse perdida no tempo e nós
guardássemos a evidência física dela na atualidade. São os grandes
prédios, os museus, as obras. Nós tínhamos essa idéia de cultura. Na
verdade, quando nós passamos a conceber cultura como uma revelação da
vida, nós temos que imaginar que esse é um processo dinâmico
exatamente dentro da dinâmica social de todos os grupos, dentro da nossa
própria dinâmica de vida. Então, não há mais essa possibilidade de nós
imaginarmos que ser índio é estar imobilizado no tempo com uma
determinada cultura que nós imaginamos ou que nós imputamos a eles. Na
verdade, o que a Constituição assegura é que são índios, a partir de uma
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noção que a eles é exclusiva de pertencimento, independente de sinais que
a nossa cultura, que é uma das culturas, os distinga como tal ou qual. Na
verdade, não há mais essa possibilidade, ainda que eles tenham um contato
fortemente intenso com a sociedade e tenham perdido aquele estereótipo
que orienta o nosso imaginário, do arco, da flecha, da nudez etc. Então,
esse é o primeiro preconceito a ser desfeito (PEREIRA, 2005, p. 45).

A Carta Magna, em seu art. 231, caput, assegurou o respeito à organização social,
aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas, reconhecendo aos índios o
direito fundamental à diferença. Ao mesmo tempo, a Constituição tornou explícita a
plurietnicidade e multiculturalidade brasileiras, inovando ao abandonar uma política de
perspectiva assimilacionista/integracionista que praticava com os índios, como categoria
social transitória fadada ao desaparecimento, reconhecendo aos índios o direito de serem
índios e de permanecerem como tal indefinidamente. Dos princípios constitucionais infere-se
que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem adotar medidas que promovam o
exercício dos direitos indígenas, isto é, garantir às pessoas e comunidades indígenas meios
adequados ao desenvolvimento dos seus legítimos interesses. É no contexto constitucional
do direito à diferença que a questão posta à apreciação se situa (ARAÚJO, 2002, 2006;
BECKHAUSEN, 2002; LIMA 2011; MARÉS, 2002; PEREIRA, 2002, 2005; VILLARES, 2009).
O tema evidenciado, portanto, é o da diversidade cultural no interior das nações. É
urgente suplantar os padrões ultrapassados de uma história meramente nacional que tem na
formação dos Estados modernos – ideário iluminista de comunidades imaginadas homogêneas
– a referência primeira e última, identidade que se sobrepõe a todas as outras: religiosas,
étnicas, sexuais, locais, de classe, entre outras (GILROY, 2001). A partir da vigência dos
princípios constitucionais arrolados acima, não pode haver mais uma verdade somente no
país, um ponto de vista, uma história sobre e do Brasil. Não há mais espaço para os
dispositivos chamados etnocêntricos: perpetuar como universal aquilo que é uma
característica particular de uma cultura.
As “Mulheres dos Panos” no centro da cidade, do mundo
Foi nesse contexto reflexivo e dialógico que se buscou elaborar uma ação cujo
objetivo foi o de respeitar e institucionalizar as práticas mbyá-guarani do poraró e das
apresentações musicais no centro da cidade, conforme solicitação da PR/RS/MPF. A
experiência foi implementada pela SMDH, instituição competente na promoção de políticas
públicas direcionadas aos povos indígenas no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre.5 Deu-se o nome de Projeto „Mulheres dos Panos Mbyá-Guarani’, inspirado na
5

Até aquele momento, as soluções administrativas elaboradas pela SMDH e concretizadas na
Prefeitura de Porto Alegre, em grande parte, garantiram aos indígenas espaços diferenciados das
mais diversas ordens: aquisição de áreas para construção de espaços de vida exclusivo dos
indígenas; cessão de próprio municipal e locais exclusivos nas ruas para exposição e
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etnografia de Pissolato (2007). A antropóloga acompanhava o quase diário deslocamento
das artesãs mbyá de suas aldeias à cidade vizinha de Parati, no Rio de Janeiro. No centro
histórico deste importante destino turístico brasileiro as mulheres mbyá se acomodam com
suas crianças sobre panos estendidos no chão das ruas para expor e comercializar seus
artesanatos, fato este que se repete em diversas cidades brasileiras onde vivem os Mbyá.
Além do nome, as pesquisas de Pissolato forneceram a inspiração para a referida
elaboração: as dimensões do bonito para os Mbyá, as boas/belas palavras, que seduziram
os técnicos da SMDH com seus atrativos. Através de uma longa citação, porém elucidativa e
prazerosa, um pouco desses saberes:
Não há meio mais apropriado à atualização de “bons saberes” que o oral. A
respeito disto, a própria alma-nome (nhe’ë) de cada pessoa mbya é
“palavra”, potência de comunicação com seus “pais” ou “donos”, os
nhanderu (“nossos pais”) que as enviam para nascer na Terra. São palavras
ou falas (ayvu) que estas divindades enviam também, ao longo da vida de
cada pessoa (mbya), para capacitá-la para a vida terrena, que só é possível
preservar com os saberes e poderes oriundos daqueles: os nomes, os
remédios, o saber xamânico associado ao uso do tabaco.
Igualmente entre os que partilham a existência terrena, a transmissão de
conhecimentos tem lugar privilegiado na fala. Os velhos e velhas orientam
os mais novos em sessões de “aconselhamento” (-mongeta: “aconselhar”)
nas opy (casas rituais) ou em falas demoradas feitas na própria casa,
quando jovens e adultos se encontram sentados, por exemplo, pela manhã,
em torno do fogo que prepara o ka’a (mate).
Mas não apenas nestes momentos podemos reconhecer uma arte da fala.
Para além destes discursos aconselhadores, em que as posições de quem
fala e quem escuta ou deve ouvir atentamente (-japyxaka) se distinguem
claramente, a conversa cotidiana é ela mesma um lugar importante da
prática desta arte.
A conversa entre aqueles que devem se tratar como parentes (-etarã) é
justamente, a meu ver, uma conversa aconselhadora, pautada na
delicadeza de quem fala e no reconhecimento da autonomia de quem
escuta. [...].
Afora o contexto da relação entre pais e filhos ou filhas no interior de uma
mesma família, a conversa entre vizinhos, pessoas que se encontram por
caminhos nas aldeias mbya ou se visitam é normalmente objeto de cuidado
especial. Nunca deve ser excessiva. É a fala branda e agradável, bonita,
que não produz más disposições (antipatias) nos que a ouvem que deve ser
pronunciada. Esta é a boa conversa que se diz inspirada pelos deuses, a
fala que aconselha branda e continuadamente.
[...]. Por outro lado, são ditas “más falas” ou “falas feias” principalmente as
falas acusativas ou o uso de palavras em atos feiticeiros, que, invertendo a
ética do cuidado ao parente, representariam agressão produtora de doença
e morte.
A “estética do cotidiano” mbya, que se produz de modo privilegiado na fala,
parece poder ser descrita como modo contínuo e moderado de comunicar
impressões voltadas para o bem-estar daqueles com quem se vive junto.
[...]. A moderação é, portanto, arte do tato na fala e na escuta, arte de fazer
brotar, das palavras pronunciadas e escutadas, bons-belos efeitos, para si
mesmo e para quem mais participe destes contextos (PISSOLATO, 2008, p.
43-45).
comercialização do artesanato; etc. Seguindo esse roteiro, as ações formuladas para o caso em tela
não desviaram de rumo.
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A tradução desse mundo outro em política pública consistiu em ações que foram
consensuadas com os Mbyá, e apresentadas a PR/RS/MPF. A ideia central foi de criar uma
identidade visual em panos para serem distribuídos às mulheres praticantes do poraró e aos
grupos de canto e dança, proporcionado o sentar e cantar juntos. Além disso, a SMDH
comprometeu-se em encaminhar ato normativo através de Decreto do Executivo para fins
de regulamentação da atuação dos diversos órgãos municipais em relação à garantia das
práticas culturais mbyá nas ruas e praças da cidade. Visando subsidiar a elaboração do
dispositivo técnico-jurídico, no dia 08 de novembro de 2011, a SMDH, em parceria com o
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Funai, realizaram o Seminário
“Presença Mbyá-Guarani em Porto Alegre: Construção de uma Política Pública”. O encontro,
que teve caráter de Audiência Pública, debateu aspectos relacionados à vida dos indígenas,
os desafios atuais, diversidade cultural, ocupação urbana, e a construção de uma política
pública específica para tratar do tema. Além dos representantes das instituições promotoras
e diversos órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, o seminário reuniu
lideranças indígenas, organizações não governamentais, estudantes e pesquisadores
universitários, enfim, a sociedade civil organizada. O debate subsidiou a concretização do
Decreto Municipal nº 17.581, de 22 de dezembro de 2011, que “Reconhece, no âmbito do
Município de Porto Alegre, as práticas do „poraró’ e as apresentações dos grupos musicais
“mbyá-guarani” realizadas em espaços públicos como expressões legítimas da cultura
indígena, conforme seus usos, costumes, organização social, línguas, religiosidade e
tradições”.6
No entanto, as ações não se resumiram à confecção dos panos e a publicação do
Decreto. Em conjunto com a liderança indígena José Cirilo, técnicos da SMDH procuraram
área de vida culturalmente adequada nas proximidades da aldeia mbyá-guarani situada no
bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Foi encontrada propriedade lindeira à aldeia e
realizadas visitas à mesma, sendo que em diversos momentos a chefia mbyá afirmou: “essa
área é importante para nós, aqui tem nascente de água [entendida como a morada das
divindades para os Mbyá-Guarani], vai ser uma farmácia para nós, vamos construir casa de
reza e teremos lugar para criar nossos filhos e netos”. Portanto, a SMDH projetou uma ação
de desapropriação e regularização fundiária concretizada pelo Decreto nº 18.390/2013, que
“declara de utilidade pública para fins de desapropriação, imóveis situados no Beco dos
Mendonças, nº 895, para o assentamento da comunidade mbyá-guarani”.7 Foram adquiridos
15 hectares, no valor de R$ 584.000,00. Os Mbyá tomaram posse da referida área em
janeiro de 2014.

6
7

Publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, em 27 de dezembro de 2011.
Publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, em 04 de setembro de 2013.
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Considerações finais: um poraró branco diferente
Em síntese, esta experiência se propôs a respeitar as práticas culturais mbyá do
poraró e das apresentações musicais, uma vez que as mesmas não podem ser
interpretadas somente a partir das nossas categorias jurídicas de exploração do trabalho
infantil. As crianças mbyá acompanham seus pais em todas as atividades cotidianas: na
aldeia, plantando e colhendo nas roças, cuidando dos irmãos menores e confeccionando
artesanatos nos pátios, auxiliando na preparação das refeições no interior das casas,
participando ativamente dos rituais na casa cerimonial, etc.; no entorno de seus espaços de
vida, comprando nas mercearias ou envolvendo-se nas interações com os vizinhos não
indígenas, sendo estas amigáveis, tensas ou conflitantes; logo no centro da cidade.
Neste sentido, é necessário estabelecer a distinção conceitual entre a incorporação
de crianças às atividades produtivas8 do grupo doméstico e trabalho infantil: a primeira é
condição para a transmissão de um patrimônio de saberes e a construção de sucessores na
atividade praticada pelos adultos e o grupo doméstico, e se vincula com as expectativas
relacionais ideais para estes mundos vividos, ou seja, a reciprocidade entre os parentes
(intercâmbios de sementes, pequenos animais, músicas, saberes, sonhos, cujos valores
fundamentais são a confiança profunda e a mutualidade nos laços sociais); o segundo
implica a venda da força de trabalho e a consequente extração de excedente por parte do
adulto, situações de falta de cuidado e escassas ou nulas situações de aprendizagem de
habilidades (PADAWER, 2010).
Portanto, entendo que esta experiência é um ensaio de um poraró branco diferente,
pois se estabeleceu um diálogo altamente produtivo com as vozes indígenas, pesquisas
antropológicas e o princípio constitucional do respeito à diferença, possibilitando a tradução
em política pública culturalmente específica e direcionada aos povos indígenas, que neste
caso, enfatiza a centralidade das relações familiares na produção de pessoas em
contraposição à produção de bens da sociedade ocidental.
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VÍTIMAS E TESTEMUNHAS: UM OLHAR POR DENTRO DOS MUROS DO PROGRAMA
FEDERAL DE PROTEÇÃO

GALDINO, D.S.1

Introdução

Este trabalho é resultado da dissertação de mestrado intitulada "Proteção pela
metade: um estudo sobre as necessidades humanas no Programa Federal de Assistência a
Vítimas e Testemunhas Ameaçadas", desenvolvida no âmbito do Programa de PósGraduação em Política Social, do Departamento de Serviço Social, da Universidade de
Brasília. A pesquisa teve um caráter exploratório, dada a incipiência de estudos sobre
proteção a pessoas ameaçadas no Brasil e a dificuldade de penetração nesse campo.
Conscientes de que estaríamos pisando em solo ainda pouco explorado, optamos por
realizar um estudo de caso, de métodos mistos (quantitativo e qualitativo), por meio de
levantamento socioeconômico e pesquisa documental no arquivo dos protegidos2; bem
como no acervo documental da entidade não-governamental Associação de Advogados de
Trabalhadores Rurais (AATR), executora do Programa de Proteção Estadual da Bahia, e
num extenso levantamento bibliográfico sobre o tema .
A pesquisa se debruçou sobre 25 casos3 que estavam sendo acompanhados pelo
Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas4 no ano de 2011,
independente da data que ingressaram ou foram excluídos/desligados do Programa. O que
equivale a 89 (oitenta e nove) pessoas, sendo que 29 estavam no Programa porque
colaboraram com o Sistema de Justiça por meio de seus depoimentos (são as vítimas,

1

A autora é Mestra em Política Social, pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social, do
Departamento de Serviço Social, da Universidade de Brasília, tendo defendido sua dissertação em
julho de 2013. É servidora pública do Ministério da Justiça, cedida à Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, onde trabalha na Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas.
2
A sensibilidade do tema requereu submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de
Humanas (CEP-IH) e a adoção de cuidados éticos redobrados. O arquivo documental dos casos
protegidos, sob guarda da Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas, não contem informações
sobre local de proteção e nomes dos profissionais que protegem diretamente essas pessoas.
3
Pela organização interna dos arquivos da Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas (CGPT),
essa categoria “casos” parece estar relacionada aos processos judiciais aos quais as vítimas e/ou
testemunhas estejam relacionadas e que, portanto, deram causa ao pedido de proteção.
4
Assim denominado pela Lei Federal nº 9.807/99 e pelo Decreto Federal nº 3.518/2000. Para fins de
simplificação, neste artigo passaremos a denominá-lo de Programa Federal de Proteção.
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testemunhas e réus colaboradores); 60 (sessenta) ingressaram como acompanhantes
desses colaboradores (são familiares e dependentes que mantinham convivência habitual
com as pessoas ameaçadas), formando 27 (vinte e sete) núcleos familiares. Dos 25 casos,
10 (dez) foram desligados entre os anos de 2011 e 2012 e 15 (quinze) permaneciam
acompanhados até o término da coleta de dados. Ressaltamos que não foi realizada
entrevista com os protegidos por motivo de segurança, considerando que a localização
dessas pessoas é a informação mais sigilosa do Programa.
O objetivo central deste estudo foi conhecer a criação do Programa Federal de
Proteção, o significado de proteção adotado por ele e quais necessidades humanas busca
atender, em um contexto de restrição da liberdade e da autonomia dos protegidos, que
precisam viver sob anonimato e cumprir difíceis regras de segurança. Através do perfil
socioeconômico dos protegidos, buscou-se descobrir o retrato dessa parcela da população
que ingressa em um programa de proteção, colocando a sua vida (e liberdade) sob a tutela
do Estado. E ainda quais as demandas apresentadas por eles ao Programa e como são
respondidas e encaminhadas por este.
Tínhamos a suspeita de que para as pessoas que ingressam em um programa de
proteção, o acesso a políticas, programas, projetos, serviços e benefícios sociais possui um
adicional de dificuldade que o restante da população brasileira não enfrenta – o necessário
anonimato como medida de proteção. Em especial, num contexto no qual programas e
benefícios sociais dos governos federal, estaduais e municipais estão cada vez mais
transparentes, informatizados e interligados.
Verificamos que um dos grandes desafios do Programa Federal de Proteção (o que
não é diferente para os programas estaduais) é a garantia do acesso seguro de pessoas
protegidas às políticas públicas e ao mercado formal de trabalho. Quando se trata de
programa de proteção, acesso seguro representa a certeza de que informações de pessoas
protegidas, registradas nos bancos de dados públicos, por motivo de acesso as suas
respectivas políticas, não cairão nas mãos erradas (dos ameaçadores). Tal vulnerabilidade
pode acarretar a localização dessas pessoas e o conseqüente risco de morte.
Diante dessa dificuldade, muitos usuários ficam de fora do sistema de seguridade
social e de outras políticas públicas de caráter social, não obstante serem estes os mais
importantes mecanismos de proteção de uma nação para sua população. Estar fora desse
circuito protetivo pela inexistência de mecanismos seguros de acesso revela uma
incongruência no papel do Estado como garantidor do bem-estar social. O que representa
um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que as estratégias de segurança do Programa têm
garantido a proteção da vida, esta fica ameaçada fora dos sistemas públicos de proteção
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social, sobretudo para aqueles que não estão inseridos no mercado de trabalho,
aprofundando desigualdades sociais.
Tal desafio perpassa toda a dinâmica do processo de proteção dos protegidos numa
nova localidade distante da ameaça. A inexistência de mecanismos de segurança das
informações nos bancos de dados de políticas públicas, associada à incipiência de
articulações institucionais (pouca transversalidade entre a política de proteção a pessoas
ameaçadas e as demais políticas públicas), a dificuldade de se adotar a medida de
mudança de nome e a inexistência de uma metodologia sistemática e contínua de satisfação
das necessidades humanas, revelaram-se limites do Programa para promover a proteção
integral, cujo enfrentamento se faz necessário e urgente. Pois tal iniciativa poderia intervir
nas múltiplas expressões da questão social (IAMAMOTO, 2001) – que perpassa a vida dos
protegidos como a de qualquer outra pessoa no contexto da sociedade capitalista.
Essa situação reforça a tendência atual de minimização do Estado na condução das
políticas públicas como resposta ao receituário neoliberal, que segue influente no Brasil
desde a década de 1990 (BEHRING, 2008). Confirmamos que, diante dessa conjuntura, as
necessidades dessas pessoas são atendidas na perspectiva das “necessidades mínimas”,
acompanhando a tendência mais geral dos encaminhamentos dados às demais políticas
públicas brasileiras (PEREIRA, 2008). Apesar das peculiaridades da política de proteção a
pessoas ameaçadas, esta não está desconectada do contexto sociopolítico e econômico
mais amplo. Contexto esse marcado historicamente pelo processo de formação do Estado
brasileiro – caracterizado por uma economia periférica, dependente dos países centrais,
com desenvolvimento desigual e combinado, de modernização conservadora (IANNI, 1992).
Como afirma István Mèszáros (2006), as estratégias do Estado nos planos econômico e
político para viabilizar e sustentar as tendências capitalistas atuais é um fenômeno global.
Para um pesquisador externo ao Programa, provavelmente seria mais complexo
ultrapassar as barreiras institucionais para a realização de uma pesquisa de tamanha
delicadeza, que pretendia observar o desenho institucional e seus usuários por dentro dos
muros invisíveis de um programa de proteção. O desafio da pesquisadora, que já transitava
no universo da proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, foi exatamente por essa
proximidade com o Programa e os documentos analisados, exercer a devida vigilância
epistemológica.
Ademais, consideramos que esta pesquisa contribuiu para trazer à academia, aos
atores governamentais e não governamentais que atuam diretamente nessa temática, bem
como à sociedade brasileira, o conhecimento acerca de um Programa cuja continuidade e
eficácia são de fato uma questão de vida ou de morte, e uma reflexão dos desafios e limites
do desenvolvimento da proteção, com garantia de direitos humanos na atual conjuntura
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neoliberal do Estado brasileiro. Os resultados mais amplos da pesquisa estão disponíveis
para consulta. Neste artigo, nos delimitaremos a apresentar o desenho brasileiro de
proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas e o perfil dos protegidos no Programa Federal
de Proteção.

Um breve histórico sobre a proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas no Brasil

O debate nacional sobre proteção a vítimas de violência foi influenciado pelo 8º
Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos
Delinquentes, realizado em 1990, em Havana, com o fim de estabelecer acordos de
cooperação entre os estados para a prevenção da violência terrorista, a partir de ações e
políticas de proteção, além de medidas legislativas e investimento de recursos (VALADÃO,
2005; SANTA, 2006). Outro importante marco foi a Conferência das Nações Unidas sobre
os direitos do homem, ocorrida em Viena, em 1993. O Brasil passa a sofrer fortes pressões
internacionais e internas para o enfrentamento às graves violações de direitos humanos,
sobretudo com as chacinas da Candelária e da favela do Vigário Geral, e o massacre dos
índios Yanomami (VALADÃO, 2005).
Como fruto também da pressão dos movimentos sociais brasileiros e de
organizações não governamentais militantes na defesa dos direitos humanos, ainda no calor
das lutas pela redemocratização do Estado, ações públicas nessa área são cobradas.
Obrigado a reconhecer a falta de segurança e o aumento da violência, o governo brasileiro
assinala a necessidade de uma atitude firme, segura e perseverante dos diversos atores
sociais e governamentais no respeito e proteção dos direitos humanos (PNDH-1, 1996). O
governo brasileiro reconhece o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) como um
passo de compromisso com o povo brasileiro e com as organizações internacionais de
direitos humanos pela luta contra a violência (PNDH-1, 1996). O apoio à criação de
programas de proteção nos estados foi prevista já na primeira versão do PNDH, em 1996,
como proposta de ação governamental na linha de luta contra a impunidade5, com grau de
prioridade de curto prazo (SILVEIRA, 2006).
Diante das pressões externas e internas, o governo brasileiro não poderia continuar
omisso à necessidade de proteger vítimas e testemunhas ameaçadas de morte num
5

“Apoiar a criação nos Estados de programas de proteção de vítimas e testemunhas de crimes,
expostas a grave e atual perigo em virtude de colaboração ou declarações prestadas em investigação
ou processo penal.” (PNDH-1, 1996).
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contexto nacional de altos índices de violência e grande impunidade. Se considerado que o
Brasil não é um país em situação de guerra civil, conflitos políticos, étnicos, raciais ou
religiosos, de disputa territorial em larga escala ou fronteiriça, os índices então se revelam
alarmantes. Vejamos o que nos diz os dados apresentados no Mapa da Violência 2012
(WAISELFISZ, 2012):
[...] de 1980 a 2010, o Brasil passou de 11,7 para 26,2 homicídios em
100 mil habitantes, o que representa um aumento real de 124% no
período ou 2,7% ao ano. Nos 62 conflitos armados no mundo,
registrados entre 2004 e 2007, que provocaram mortes diretas,
morreram 208.349 pessoas6. No Brasil, sem a existência desses
conflitos, no mesmo período morreram 192.804 vítimas de homicídio.

Segundo Miguel e Pequeno (2000), antes mesmo da criação do primeiro protótipo
de programa de proteção pela sociedade civil, em 1994, o Estado brasileiro já se
movimentava na perspectiva de criação de um programa nacional de proteção, centralizado
na administração federal. Buscou-se inspiração na então famosa experiência italiana de
enfrentamento à máfia.
Além desse desenho internacional de proteção a testemunhas, foram consultados
os programas norte-americano, canadense e inglês. Todas essas experiências são
caracterizadas pela presença do Estado na sua concepção, implementação e execução,
centralizado na administração pública federal, sob a custódia da polícia e com fortes
elementos da política de justiça e segurança pública. Esse modelo se apresentou muito
oneroso, sobretudo numa conjuntura de redução de gastos públicos com políticas de cunho
social.
Nesse contexto, em 1995 desenvolvia-se embrionariamente em Pernambuco uma
experiência efetiva de proteção a pessoas ameaçadas, o que foi aparentemente viável às
atuais tendências das políticas públicas. Ainda influenciado pelo panorama da década
anterior de mobilização social pró-redemocratização, a entidade não governamental
Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), com o fim de
contribuir com a redução dos altos índices de impunidade no Estado7, começa a
desenvolver práticas informais de proteção, escondendo pessoas que denunciavam
“homicídios cometidos (ou tentados) por grupos de extermínio, agentes do crime organizado
e de violência policial” (GAJOP, 1996b, p. 2).
6

Cf. Geneva Declaration Secretariat - Global Burden of Armed Violence, Suíça 2008. Disponível em:
<www.genevadeclaration.org>. Acesso em: 15 jun. 2013.
7
As
orientações
podem
ser
encontradas
no
site
oficial
do
GAJOP
(http://www.gajop.org.br/quemSomos.php).
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A experiência foi formalizada inicialmente em âmbito estadual, entre o Governo do
Estado de Pernambuco (assinado por Miguel Arraes, governador à época) e o GAJOP, por
meio de Convênio de Cooperação Administrativa, Financeira e Operacional8, no ano de
1995. As razões que justificavam a parceria público-privada, por meio da criação de um
modelo de proteção com perfil híbrido de responsabilidades (apoio financeiro do Estado e de
estrutura, serviços e benefícios por parte de seus órgãos; e articulação e execução por parte
da sociedade civil) estão largamente expostos nos primeiros registros sobre o Programa. As
principais justificativas são:

[...] nesse primeiro momento o Estado não deveria assumir o
gerenciamento do programa pois o mesmo seria fatalmente
engessado pela burocracia, pela descontinuidade e pela dificuldade
de se construir, através dos agentes estatais, uma rede de proteção
sigilosa”. (GAJOP, 1997a, p. 3, grifos nossos).

Para dar início ao processo de expansão do Programa de Nacionalização de Apoio e
Proteção a Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas de Violência, o Ministério da
Justiça, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
contratou o GAJOP para realizar uma consultoria sobre a possibilidade de implantação do
modelo desenvolvido em Pernambuco para outros estados brasileiros. A primeira fase do
projeto de nacionalização compreendeu os estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e
Rio de Janeiro. A segunda fase desse projeto agregaria os estados de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Paraíba, Pará e Espírito Santo.
Confirmamos as tendências mais gerais da década de 1990, de baixos
investimentos públicos nas políticas sociais e de parceria público-privada como alternativa
não apenas menos burocráticas, mas também menos onerosas para minimização dos
efeitos da questão social, que nesse caso estava diretamente relacionadas à segurança
pública e à justiça. Um dado apresentado pelo Jornal do Commercio9 sobre a comparação
entre o custo por testemunha do programa americano e do programa brasileiro nos revela
que nos “Estados Unidos [...] são gastos por testemunha US$ 100 mil anuais ao passo que
em Pernambuco o custo mensal para uma família de quatro pessoas é de R$ 253,00”,
segundo dados do mesmo Jornal. Em outras palavras, guardadas as devidas proporções, o
modelo brasileiro de proteção era exponencialmente mais barato.
Apesar da forte influência neoliberal dessa perspectiva de proteção, sobretudo por
8
9

Documento pertencente ao acervo documental da AATR.
Documento pertencente ao acervo documental da AATR.
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interesse dos reformadores do Estado, para as entidades não governamentais, em especial
o GAJOP, que encabeçava esse movimento, existia na essência da proposta o interesse de
se criar no Brasil um programa que mudasse o quadro de impunidade no país e que
influenciasse a construção de uma política pública de segurança e justiça em âmbito
nacional. E para que essa experiência tivesse êxito, a entidade afirma que “depende da
participação social. Não só das ONGs mas da população em geral, participando, cada uma
a sua maneira, da construção de uma sociedade mais justa e fraterna”. (idem, p. 3). Ou seja,
permaneciam no cerne desse movimento os princípios de redemocratização e de
emancipação social, a fim de se ampliar a participação da sociedade na formulação e
encaminhamentos da coisa pública. Assim, pretendiam enfrentar os resquícios de um
Estado autoritário, que ainda era utilizado por alguns agentes públicos para perpetrarem
ações violadoras dos direitos humanos e manterem o status quo que legitimava essas
violências através da impunidade.
De acordo com os registros pesquisados10, o programa de proteção a testemunhas
desenvolvido em Pernambuco serviu de modelo para o projeto de lei enviado pelo
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em setembro de 1997. No âmbito da
institucionalidade federal da política de proteção, em 1998 o Ministério da Justiça, através
da Secretaria de Direitos Humanos11, passa a apoiar essa experiência através de convênio
de cooperação técnico-financeira com o GAJOP (BARROS, 2006; SILVEIRA, 2006). O
governo brasileiro promulga em 13 de julho de 1999 a Lei Federal de proteção nº 9.807,
estabelecendo normas para a organização e a manutenção dos programas nos estados e
instituindo o Programa Federal de Proteção, além de dispor sobre a proteção a réus
colaboradores. Em 20 de junho de 2000, a lei é regulamentada pelo Decreto nº 3.518, que
delimita ainda que entidades do campo da assistência e do desenvolvimento social, da
defesa dos direitos humanos ou da promoção da segurança pública12 podem realizar
parceria convenial com o Estado para execução de programas de proteção.
Esse modelo de proteção (Provita) de parceria público-privada se reproduziu para
mais 17 estados, com exceção do Rio Grande do Sul, que é o único programa brasileiro de
proteção estatal (Protege), executado diretamente pela secretaria de estado que celebra
convênio com a União. Nesse contexto de mudanças no Estado e no perfil da violência,
10

Documento pertencente ao acervo documental da AATR.
À época, Secretaria Especial de Direitos Humanos, que fazia parte do quadro institucional do
Ministério da Justiça.
12
De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 9º do Decreto Federal nº 3.518/2000, “Integram a Rede
Voluntária de Proteção às Organizações sem fins lucrativos que gozem de reconhecida atuação na
área de assistência e desenvolvimento social, na defesa de direitos humanos ou na promoção da
segurança pública e que tenham firmado com o Órgão Executor ou com entidade com ele conveniada
termo de compromisso para o cumprimento dos procedimentos e das normas estabelecidos no
Programa”.
11
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inclusive institucional (praticada por agentes do próprio Estado), foram criados os programas
de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, a fim de: 1) enfrentar a impunidade
contra as graves e sistemáticas violações dos direitos humanos; 2) encarar os crimes que
desafiavam a política de segurança pública; 3) mas também em resposta ao compromisso
firmado pelo Brasil com os ordenamentos jurídicos internacionais de direitos humanos,
vinculando-os ao Direito interno13 (VALADÃO, 2005).
Aqui abordaremos apenas o Programa Federal de Assistência a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas. Apesar dos programas de proteção a vítimas e testemunhas
comporem um subsistema de programas de proteção, um federal e dezoito estaduais, as
características e diretrizes são semelhantes entre eles, mesmo para o programa estadual do
Rio Grande do Sul, o Protege, de caráter estatal.

O Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas

O Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do
Governo Federal tem a missão de proteger vítimas e testemunhas14, que ingressam
sozinhas ou acompanhados por seus respectivos familiares15, que estejam sob coação e/ou
grave ameaça, em razão de prestar testemunho em inquérito ou processo criminal, cuja
procedência seja de estados onde não exista programa estadual de proteção.
Ao contrário da experiência pioneira, aqui não se define exatamente que tipos de
crime o Programa se propõe a acompanhar. É regido pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de
1999, e regulamentado pelo Decreto nº 3.518, de 20 de junho de 2000. De acordo com o
Relatório Anual da Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas – 2011, (BRASIL,
2012), até 20 de dezembro de 2011 havia no Programa Federal de Proteção 30 vítimas e/ou
testemunhas ameaçadas, que ingressaram sozinhas ou acompanhadas por familiares, o
que representa um total de 93 pessoas. A sua meta anual de atendimento é de 30 famílias.

13

Isso se tornou possível por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004 que autorizou que os
Tratados Internacionais de Direitos Humanos ganhem status de Emenda Constitucional.
14
A figura do depoente especial aparece na legislação federal do Programa (Lei 9.807/99 e Decreto
3.518/2000), que tem abarcado esse perfil de pessoa ameaçada, contanto que não esteja cumprindo
alguma medida restritiva de liberdade, sob qualquer de suas modalidades, e que esteja dentro dos
demais requisitos de ingresso no Programa (artigos 3º e 4º do mesmo Decreto).
15
De acordo com o parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 3.518/2000, “O cônjuge,
companheiro ou companheira, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência
habitual com a vítima ou testemunha podem, conforme a gravidade do caso, ser admitidos no
Programa, sujeitando-se às mesmas condições estabelecidas no caput deste artigo”.
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Conforme figura do mapa do Brasil abaixo, podemos verificar os estados que são
atendidos pelo Programa Federal de Proteção, por não possuírem convênio para execução
de programa no estado16.

Mapa 1 – Estados atendidos pelo Programa Federal de Proteção
Fonte: Elaborado pela autora.

Quanto aos critérios de acesso dessas pessoas ao Programa, a Lei nº 9.807/99 é o
parâmetro nacional. Considerando que esse tipo de proteção possui um caráter excepcional
17

e limite de atendimento, não podemos considerar que se trate de uma política de princípio

universalizante. Sua excepcionalidade se refere aos casos cujas ameaças sofridas não
possam ser contidas pelas ações convencionais de segurança pública. Seu limite de
atendimento está condicionado a uma restrita meta de atendimento (30 famílias). Portanto,
trata-se de uma política de exceção, seletiva e focalizada, no sentido de seguir
condicionalidades18 específicas e restritivas de entrada:

16

À época da pesquisa, o programa de proteção do Estado do Rio Grande do Norte ainda estava em
funcionamento. Em 2013, este foi encerrado, passando os casos desse Estado a serem protegidos
pelo Programa Federal de Proteção.
17
O próprio título da Lei Federal nº 9.807/99 sugere tal caráter de excepcionalidade: “Estabelece
normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente
prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.” (Grifo nosso).
18
Conforme artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.518/2000.
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(1) estar em situação de risco, sob coação e grave ameaça, em
relação direta ao testemunho prestado;
(2) colaboração em inquérito ou processo criminal;
(3) ter personalidade e conduta compatível19;
(4) inexistência de limitações à liberdade;
(5) anuência do interessado;
(6) compromisso expresso em termo de responsabilidade com o
sigilo das medidas adotadas e executadas no Programa, bem como
sobre os profissionais, voluntários e lugares que tiveram contato e
que acessaram no contexto da proteção.

O acesso ao Programa pode ser solicitado20 pelo próprio interessado, por
representante do Ministério Público, por autoridade policial que conduz a investigação
criminal, por juiz competente para a instrução do processo criminal ou órgãos públicos e
entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos21. Até a deliberação de ingresso
pelo Conselho Deliberativo Federal (instância superior do Programa Federal de Proteção,
segundo a Lei), a pessoa ameaçada poderá receber proteção provisória22 no Serviço de
Proteção ao Depoente Especial (SPDE) do Departamento de Polícia Federal do Ministério
da Justiça.
Dentre as medidas de proteção23 adotadas, estão: mudança de endereço para
outro estado seguro; assistência financeira para manutenção da família no novo local, no
que tange às suas necessidades humanas; apoio e assistência social, médica e psicológica;
acompanhamento e orientações jurídicas; formação de uma rede solidária de apoio às
19

Conduta compatível é um termo controvertido no programa em razão da imprecisão sobre o que
seria uma conduta apropriada a um usuário de programa de proteção. Comumente, entende-se esse
critério no sentido da vítima/testemunha e seus familiares possuírem condições emocionais e
comportamentais de conviverem com as radicais normas de segurança. De acordo com Nucci (s/d., p.
1020), “[...] O programa de proteção à testemunha e à vítima exige disciplina, pois há várias regras a
cumprir, sob pena de inviabilizar a guarida estatal, colocando em risco a incolumidade de terceiros.
Logo, pessoa de antissocial, por exemplo, avessa ao cumprimento de regramentos, incapaz de
receber ordens e manifestamente individualista pode ser um entrave à inserção no sistema protetor
do Estado. Conduta incompatível: não se trata, nesse caso, de personalidade, mas de
comportamento”. Essas pessoas precisarão de, por exemplo, manter uma história de cobertura sobre
sua vida na nova comunidade; evitar exposição em locais muito visitados e na mídia; não entrar em
contato com pessoas do lugar de origem sem a intermediação da equipe técnica; não voltar no lugar
do risco sem o apoio de segurança do programa; não se inscrever em nenhum cadastro local ou
nacional, não assinar Carteira Profissional, não acessar internet, não usar telefone móvel sem a
expressa autorização do Conselho Deliberativo etc.
20
Cf. Artigo 5º do Decreto Federal nº 3.518/2000.
21
Cf. Lei Federal nº 9.807/99 e Decreto Federal nº 3.518/2000.
22
Cf. Parágrafo 2º, do artigo 6º, e artigo 12º, do Decreto Federal nº 3.518/2000.
23
Cf. Artigo 1º, Parágrafo Único, do Decreto Federal nº 3.518/2000.
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famílias protegidas; e prioridade no andamento dos inquéritos ou processos criminais em
que o usuário do Programa figure como testemunha, a partir da aprovação da Lei 12.483, de
8 de setembro de 2011, conhecida como lei de celeridade processual.
Existe também a previsão legal para mudança de nome24, em casos excepcionais,
a depender das características e gravidade da coação ou ameaça, conforme o artigo 9º da
Lei Federal nº 9.807/99. Portanto, o Programa compreende medidas amplas de proteção
que vão desde a esfera da segurança até a de assistência psicossocial e jurídica, através da
Rede Solidária de Proteção25.
A grande extensão geográfica brasileira favorece a realocação das pessoas
ameaçadas para um local distante do risco. No caso dos protegidos do Programa Federal, a
desterritorialização é norma inegociável – todos mudam para um dos dezoito estados que
possuem Programa de Proteção. A proteção é feita estritamente em território nacional,
embora haja registro de diálogos do Brasil com outros países como Portugal e Holanda,
para cooperação internacional na área de proteção a testemunhas, no entanto sem
nenhuma formalização até o momento.
O Programa Federal de Proteção é executado segundo o modelo de gestão do
primeiro programa de proteção inaugurado no país. Trata-se de uma parceria públicoprivada que, atualmente, é estabelecida pela SDH/PR e a entidade não governamental
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), por meio do convênio nº 019/201126.
Os programas estaduais de proteção têm obrigação convenial de disponibilizar 30% de suas
cotas de atendimento para protegidos federais, acolhendo-os e assumindo os custos da
proteção dessas pessoas, em razão da aplicação de recursos da União no programa do
estado.
Os métodos de proteção são estudados caso a caso pela equipe técnica do
Programa, com o apoio da avaliação de risco do Ministério Público, dentre outros órgãos. O
compartilhamento das informações de localização dos usuários é restrito a um grupo
reservado de pessoas, exclusivamente da sociedade civil, responsáveis diretamente pela
proteção. No que tange às equipes técnicas que acompanham os protegidos do Programa
Federal, são formadas por assistentes sociais, psicólogos e advogados. Elas estão
vinculadas aos programas estaduais acolhedores e fazem a proteção direta dos protegidos,

24

Silveira (2006) informa que até o momento de sua pesquisa, no modelo de proteção brasileiro
houve apenas três casos de mudança de nome (um no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul).
Atualmente, no âmbito da CGPT, não há registros quantitativos sobre essa informação.
25
o
O Art. 9 e o Parágrafo Único do Decreto Federal nº 3.518/2000 define esta rede.
26
O convênio analisado na pesquisa (nº 019/2011) teve vigência entre 31 de outubro de 2011 e 30 de
setembro de 2012.
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encaminhando informações periódicas ao Programa Federal de Proteção; e há também
duas equipes técnicas, com essa mesma formação, vinculadas à Coordenação-Geral do
Programa Federal da SMDH.
No que tange às condicionalidades de permanência dos protegidos, podemos listar
os seguintes critérios:

(1) cumprir as regras do programa com as quais se comprometeu no
momento em que assinou o Termo de Compromisso de Ingresso;
(2) prazo de dois anos27 de proteção, podendo ser prorrogado
excepcionalmente se perdurarem as razões que deram causa ao
ingresso, a partir do parecer favorável de permanência do Ministério
Público, que se baseia no risco e na necessidade de colaboração da
testemunha;
(3) o desejo do protegido de permanecer no Programa, caso
contrário, nada lhe impede de solicitar o desligamento, independente
do estágio do inquérito ou processo criminal no qual é vítima e/ou
testemunha (BARROS, 2006).

Todavia, há um quarto fator que tem grande relevância na análise de desligamento
de pessoas protegidas. Trata-se do processo de reinserção social. Ou seja, a situação de
adaptação ao novo local e autonomia econômica e social dos protegidos com relação ao
Programa. A dependência da ajuda financeira mensal para a sua subsistência tem peso nas
decisões do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Proteção (CONDEF) ao se
deliberar sobre o desligamento/exclusão. Algumas medidas minimizadoras dessa situação
poderiam ser a promoção do acesso às políticas públicas e ao mercado de trabalho com
segurança. Mas, como vimos, este ainda é um grande desafio para os programas de
proteção.
Constatamos que a assistência social aos protegidos foi indexada em lei e em
decreto, ou seja, é direito de todas as pessoas que cumpram os requisitos legais de
ingresso no Programa. Portanto, compete ao mesmo não apenas assegurar o direito
(natural) à vida, por meio das medidas de segurança acima apontadas, mas também o
conjunto de direitos que garantam a segurança social dessas pessoas – e aqui entram as
medidas de assistência.
Ou seja, para além da noção de persecução penal, combate à impunidade e
27

De acordo com análise de Nucci, “um programa sério de proteção a testemunha e a vítima não
pode ter teto para expirar. Tudo está a depender da ameaça sofrida e do grau de sua duração, que
pode ser imponderável. Logo, inexiste razão lógica para o disposto neste artigo (art.11)” (NUCCI, s/d,
p. 1023).
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segurança pública, o Estado – e aqui nos referimos à sociedade política e à sociedade civil,
pela perspectiva gramsciana – reconhecia não ser possível proteger pessoas sem garantir
assistência, sobretudo em decorrência da situação de contingência e excepcionalidade, na
qual as pessoas ameaçadas necessariamente precisavam deixar para trás a vida que
construíram e reiniciar do zero em um lugar distante, longe de qualquer pessoa que lhe
fosse familiar e sem meios de subsistência28. Possivelmente, aqui se encontre o viés mais
humanista da lei de proteção. A assistência social deve preventivamente “funcionar como
uma rede de proteção capaz de impedir todo e qualquer cidadão de resvalar para abaixo de
um umbral socioeconômico considerado mínimo pelo conjunto da sociedade”. (PEREIRA,
1999, p. 111). Este também deve ser um parâmetro para as medidas protetivas de cunho
socioassistencial do Programa Federal de Proteção.

Um retrato dos protegidos pelo Programa Federal de Proteção e suas necessidades
humanas
Quanto ao retrato socioeconômico das 89 pessoas inseridas no Programa Federal
de Proteção, no ano de 2011, 72% dos protegidos principais ingressaram com familiares;
são na maioria famílias nucleares e unipessoais (22% cada), mas apareceram outros perfis
familiares seguindo a tendência nacional. É interessante notar que dos protegidos que
entraram sozinhos no Programa, 16% constituíram famílias com pessoas do local de
proteção por casamento e/ou nascimento. De um modo geral, o perfil das famílias
protegidas confirma o quadro de contínua mudança da estrutura familiar – a convivência de
uma pluralidade de expressões acerca da instituição família.
Quanto ao perfil geral dessas pessoas, 79% tinham idade entre 18 e 39; 50,6% são
do sexo masculino e 49,4% do sexo feminino; a maioria é solteira, mas 28% vivem em união
estável; 86% são negros (pardos e pretos); a maior parte (36%) dos protegidos tem apenas
o Ensino Fundamental Incompleto e 62% permaneceram no mesmo nível escolar que
ingressaram no Programa; a maioria (55,1%) estava inserida no mercado de trabalho
informal, 17,2% possuíam emprego (quer em regime celetista ou no serviço público) e
17,1% estavam sem trabalho. Esse é o primeiro retrato das pessoas protegidas pelo
Programa Federal de Proteção. É, em âmbito nacional, bastante escassa a produção
acadêmica e mesmo institucional de conhecimentos e informações sobre esse público
específico. Há a necessidade do desenvolvimento de pesquisas também junto aos
programas estaduais, a fim de verificar se esse perfil se repete ou apresenta outras feições.
28

Com exceção dos que são servidores públicos e militares, que possuem o direito de afastamento
remunerado de suas funções enquanto estiverem inseridos no Programa, o que é assegurado na Lei
nº 9.807/99.

2905

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Quanto às necessidades humanas dos protegidos federais, elas não diferem na
essência das necessidades de qualquer ser humano, dentro ou fora de um Programa de
Proteção, confirmando a teoria das necessidades humanas de Doyal e Gough (1991), de
que elas são universais e objetivas, e o seu não atendimento pode trazer sérios prejuízos à
saúde e à autonomia dessas pessoas, podendo levá-las a uma condição sub-humana de
vida. Não desconsideramos, contudo, que algumas necessidades dos protegidos são
maximizadas pelas peculiaridades da condição de pessoa ameaçada de morte, o que
demanda formas de atendimento diferenciadas, em alguns casos. As necessidades
socioeconômicas observadas estão vinculadas ao campo da habitação, educação,
segurança socioeconômica, convívio socioafetivo etc.; destacam-se as necessidades
relacionadas ao trabalho e profissionalização (46%), seguido de saúde e assistência social,
com 18% cada.
Do conjunto de dados trazidos por esta pesquisa, destacamos o nível de
dependência socioeconômica das pessoas protegidas, onde 89% das famílias têm sua
manutenção garantida em alguma medida pelo Programa, sendo que quase a metade (48%)
depende exclusivamente dele. Se considerarmos que essas pessoas ficam no Programa
1.347 dias, em média, e dos que permaneciam protegidos até a fase de coleta de dados,
33% já estão há pouco mais de quatro anos protegidos; e 8% já passaram de sete anos,
trata-se de um significativo tempo sem perspectivas de futuro fora dos muros da proteção.
Certamente, enquanto durar sua permanência no Programa, irão receber a ajuda de custo
mensal, o que representa 59,2% de famílias recebendo mais de 2 até 6 salários mínimos.
Se verificarmos a manutenção financeira oferecida pelo Programa por indivíduo, teremos
uma renda per capita de 1,1 salário mínimo, em média, por protegido. Esse é o custo médio
da proteção aplicado mensalmente na manutenção direta de cada pessoa protegida no
Programa Federal de Proteção.
Quanto ao atendimento das necessidades observadas, ficou evidenciado que
embora o Conselho Deliberativo do Programa Federal de Proteção tenha autorizado em
média 50% delas, o nível de espera motivada pelo grau de desconhecimento do poder da
ameaça do algoz e do risco que um acesso ao serviço público ou ao mercado formal de
trabalho possa oferecer ao protegido é o maior limite e, ao mesmo tempo, o maior desafio
do Programa Federal de Proteção. Problema esse que tem obstruído as já pequenas
possibilidades de autonomia dos protegidos. O ponto positivo nisso é a preocupação do
Conselho com o risco ao protegido. Mas boa parte das necessidades fundamentais fica à
espera que os órgãos que acompanham o inquérito ou processo criminal enviem
informações sobre os ameaçadores e o andamento jurídico. É um significativo tempo de
prejuízo para a vida dos protegidos, na acepção da teoria das necessidades humanas.
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Considerações finais
Os dados apresentados sucintamente neste trabalho revelam como um grande
desafio para a política de proteção: oferecer às pessoas ameaçadas a possibilidade de
começar de fato e de direito uma nova vida, com uma nova identidade e uma nova história.
O que se consegue promover até o momento é a construção de uma história fictícia de
cobertura, desprovida de qualquer legitimidade jurídica que possa possibilitar ao protegido o
acesso livre a qualquer política pública durante a proteção e, no futuro, a decisão de
continuar com essa nova identidade/história, ao sair do Programa. Tal possibilidade traria
sobre o Programa de Proteção a responsabilidade permanente de continuar acompanhando
esse novo cidadão criado por ele. Até porque a criação jurídica de uma nova pessoa
deixaria algum rastro, ainda que mínimo, da vida passada, o que exigiria do Estado o papel
de guardião dessa informação altamente sigilosa. Possivelmente esse requerimento seja
incompatível com os atuais caminhos tomados pelo Estado na condução das políticas
públicas. Essa questão se configura como um importante tema para novas pesquisas.
Pudemos identificar nos dados, quatro limites do Programa no que tange ao
atendimento das necessidades humanas básicas: 1) os limites da reinserção social
enquanto estratégia de segurança do Programa; 2) os limites da intervenção técnica das
equipes do Programa; 3) os limites da capacidade articuladora do Programa através das
suas instâncias superiores; 4) os limites da gestão da política no que tange à continuidade
da mesma nos períodos de renovação convenial. Ademais, um ponto que merece destaque
é a falta de informações sobre o que acontece com os protegidos após seu desligamento ou
exclusão do Programa, revelando um outro limite – o de acompanhar usuários egressos.
Há também pontos positivos: 1) a atuação do CONDEF na avaliação e decisão
sobre as necessidades humanas encaminhadas pelos protegidos e pelas equipes técnicas;
2) a taxa de mais de 50% de autorização do Conselho na maioria das necessidades dos
protegidos; 3) sensível preocupação do Conselho com a questão do risco que uma decisão
sua pode provocar na vida dos protegidos; 4) a dinâmica de monitoramento das decisões do
Conselho por meio da atualização em cada reunião sobre os encaminhamentos adotados;
5) o processo pedagógico de diálogo entre equipes técnicas e protegidos, servindo de canal
por onde as suas necessidades podem chegar ao conhecimento do Conselho.
Embora o Programa Federal de Proteção esteja inscrito na pauta política de direitos
humanos, constatou-se a dificuldade de se garantir direitos fundamentais em nome da
segurança. As necessidades humanas são contempladas em forma de subsídio financeiro
do Programa e por meio do cumprimento de deliberações do CONDEF sobre a promoção do
acesso seguro a algum canal, público ou privado, de atendimento das necessidades.
Contudo, essa pequena parcela da população brasileira que necessita ingressar em um
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programa de proteção precisará aderir e se subordinar às normas de segurança que
aprofundam a alienação social, cultural, política e econômica. Portanto, limitadoras das
possibilidades de satisfação das necessidades humanas na direção da liberdade e da
autonomia. Sendo assim, o atendimento de suas necessidades ocorre de forma
compensatória, incipiente, seletiva e assistemática, seguindo no rastro das demais políticas
públicas de atendimento de mínimos sociais.
De fato, o Programa tem cumprido a sua missão no que tange à preservação da
integridade física das pessoas protegidas e, em alguns casos, promove uma reinserção
social mínima e superficial. Mas a proteção social realizada na perspectiva dos mínimos de
subsistência, sem a construção dos canais de promoção da cidadania e autonomia dessas
pessoas, tem levado o Programa Federal a oferecer uma proteção pela metade. O que não
é característica apenas dessa política pública, mas uma tendência global das decisões
político-econômicas e sociais sob a égide do capital. Apesar disso, não há dúvidas quanto à
imprescindibilidade do Programa Federal de Proteção. Desde sua criação, o Estado
brasileiro, com o apoio da sociedade civil organizada, garantiu a vida de centenas de
pessoas. E por lidar com situações de extrema gravidade e urgência, requer atenção e
prioridade por parte do Poder Público, sobretudo no que tange aos limites e desafios
apontados neste estudo.
Pudemos perceber também que o conjunto de atores do Sistema Nacional de
Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas tem refletido sobre essas e outras questões
nos seus espaços políticos. Tem-se buscado alternativas às situações apontadas neste
estudo. Mas no período explorado por esta pesquisa, não identificamos ainda decisões e
encaminhamentos conclusivos. Contudo, não pretendemos esgotar essa temática. E
esperamos que os resultados deste trabalho tragam contribuições para os futuros
pesquisadores e subsídios para o aprofundamento das discussões no âmbito dos
Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que podem e devem ser
pesquisados. Ressaltamos, no entanto, que lidar com essa temática traz desafios
metodológicos que demandam cuidados éticos redobrados em cada fase da pesquisa, e
aqueles que desejarem adentrar nesse universo deverão assumir os compromissos éticos
necessários para contribuir com o Programa em sua missão precípua, a proteção das vidas.
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Uma revisão da política publica mexicana do prevenção do delito
desde a perspectiva do direitos humanos
Omar Cerrillo Garnica (CRAMSP-México)

Introdução
Com parte do incremento das atividades criminais em México nos últimos dos governos
federais (entre 2000 y 2012), em 2009 o governo federal iniciou a politica nacional do
prevenção do delito, incluindo diversas atividades promovidas desde governo federal para
implementar-se em governos municipais. Uma parte dessas atividades considera os
trabalhos em direitos humanos, especialmente o enfoque do maior entendimento dos
polícias na atenção do população vulnerável, como meninos, jovens, mulheres e anciãs.
Nossa equipe implementou vários programas em três municípios em 2013: dos se
encontram o Estado de México e um é em Morelos, dos estados vizinhos do Distrito
Federal, Cidade de México, capital e principal cidade do país. Este trabalho apresenta-se
em três partes. Primeiramente, mostraremos a evolução do política pública do prevenção
do delito em México, desde os alinhamentos em política internacional, câmbios no politica
nacional em 2009 hasta os câmbios recentes depois do cambio do governo em 2012,
considerando os relações das políticas públicas aos direitos humanos. Em segundo
tempo, exibiremos noutros trabalhos noprevenção social do delito em diversas partes da
república.Em ultima instancia, demostraremos varias inconsistências entre os planes do
governo federal e instancias do governo municipal, a partir no qual tentamos mostrar que
não existe uma articulação nos niveles do governo, assunto que se torna em ineficácia do
politica publica do prevenção do delito e um atraso importante em politica de direitos
humanos.
A prevenção do delito em México: uma política pública necessária
Com consequência das problemáticas internacionais em matéria do contenção do crime
ao mondo, ONU à trabalhado desde 1955 realizando congressos internacionais cada
cinco anhos para tratar os assuntos de políticas públicas e tratados internacionais pela
contenção do crime, justiça penal entre outros assuntos vinculados ao delinquência. Em
seguimento nas politicas dos congressos, foi criado em 1997 Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC) com sede em Viena. Muitas das políticas nacionais em matéria do
prevenção social do delito foram concebidas em seguimento do lineamentos
estabelecidos por UNODC, especialmente dos países com forte problemática do crime
organizado.
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Tristemente, México tinefortes problemáticas em crime, particularmente nas atividades
associadas ao trafico do drogas aos Estados Unidos da América, razão pela qual deveu
seguir as alinhamentos das Nações Unidas pelo combate no crime organizado. As
organizações criminais dedicadas a comerciar com estupefacientes incrementou sua
presencia em tudo o país nos anhos noventa, em governo do Carlos Salinas de Gortari,
momento em que “começa a mostrar signos de incapacidade para controlar suas próprias
instituições do mediação” (Morales, 2011: 7). É também o momento quando se apresenta
uma divisão na principal organização criminal do Pacifico, criando-se três novas empresas
do narcotráfico: Cartel do Sinaloa, Cartel do Tijuana e Cartel do Juarez. Com esta divisão
da inicio a primeira etapa do guerra do narco em México, situação que vai chegando
pouco a pouco nas distintas capas do sociedade.
Posteriormente, nos anhos dois mil, a apertura democrática em México permitiu a saída
do PRI do governo, e com a alternância do PAN, partido do direita que teve dois períodos
ao poder. Foi durante esses mandatos que México viu um notável incremento em
atividades criminais em tudo o país. Não mais a violência é unicamente no norte do país,
veiou uma “estratégia do expansão territorial de suas atividades, o intento do controle
territorial e a diversificação do renta criminal”, produto do “uma ausência na visão
compartida por todas forças políticas em matéria de segurança, donde todos som reféns
do paradigma punitivo que reproduze céu que pretende resolver: a violência”1 (Morales,
2011: 9).
Em médio do clima da violência, o governo federal decidiu instalar um Centro Nacional do
Prevenção de Delito e Participação Cidadã no 2009. Tine cinco principais atribuições: a)
promover uma cultura da paz, legalidade, respeito aos direitos humanos, participação
cidadã e uma vida livre da violência; b) promover a colaboração cidadã em prevenção do
delito e cultura da legalidade; c) desarrolhar programas, políticas e lineamentos em
matéria da prevenção social da violência; d) promover a participação da comunidade e
das instituições e organizações públicas, privas e sociais pelo fortalecimento do respeito
aos direitos humanos, políticas públicas e programas do prevenção do delito; e) propor,
em coordenação com autoridades, políticas pela prevenção, atenção, sanção e

1Tradução

própria.
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erradicação da violência em meninos, meninas, jovens, mulheres, indígenas e anciãos.
(CNPDPC, 2011).
Esta proposta do política pública foi claramente uma medida para diminuir a forte
percepção da inseguridade e vulnerabilidade estendida ao largo do tudo o país. A
presencia dos policias e militares em ruas das principais cidades do país havia pagado as
consequências. Uma política pública do prevenção do delito no qual incluiria não só as
instancias públicas sino também instituições privas, acadêmicos e organizações do
sociedade civil se mostrava como uma ação obrigatória e indispensável.
Ase mesmo, é importante destacar o ênfase desta política pública nos direitos humanos,
especialmente no atenção a grupos vulnerais, com meninos, jovens, mulheres e anciãs.
Para o tratamento do meninos e jovens, é muito importante desarrolhar “programas
assistenciais, educativos ou psicossociais (...) com objetivo do prevenir o inicio das
carreiras criminais”2 (Medina, 2011: p. 195). Em quanto as mulheres, é muito conhecido
das grandes problemáticas da violência familiar, mesma situação que gera mais violência,
principalmente estimula atitudes violentas em meninos que habitam mesma vivenda que a
mulher violentada. Neste sentido é necessário reconhecer que “a violência intrafamiliar
(...) é um problema das políticas públicas” 3 (Flores, 2008: 275). Com podemos ver, a
atenção a violências aos grupos vulnerais é uma prioridade pelo cumprimento dos direitos
humanos e à contenção do crime. Em este sentido, o desarrolho das políticas públicas do
prevenção do delito devem incluir trabalhos do fortalecimento dos grupos vulnerais.
Em seguimento ao anterior, em 2011 iniciou o subsidio direito aos municípios para ações
em seguridade cidadã, dentro do qual incluía uma partida para trabalhos do prevenção do
delito,donde encontramos muitos programas dirigidos aos grupos vulnerais.Os 16
programas previamente definidos por o governo federal som:
I.

Geração das capacidades básicas

1) Diagnóstico da realidade da violência e delinquência;
2) Plane do prevenção social da violência e delinquência;
3) Pesquisas multidisciplinares em enfoque do prevenção;
2Tradução

3

própria.
Tradução própria.
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4) Treinamento dos funcionários em prevenção social
II.

Promoção do participação cidadã

5) Fortalecimento dos conselhos do participação cidadã;
6) Redes cidadãs do prevenção e coesão social;
7) Recorridos vizinhais pela detecção das necessidades em matéria do prevenção
III.

Promoção e difusão da cultura da paz, legalidade, respeito e pratica dos
direitos humanos

8) Modelos do mediação comunitária e escolar;
IV.

Avaliação e Monitoramento

9) Observatórios cidadãos urbanos locais;
V.

Desenvolvimento Institucional pela Prevenção do Delito

10) Modelos e programas do atenção geral da violência escolar, intrafamiliar e contra
as mulheres;
11) Unidades especializas da polícia pelas vitimas da violência intrafamiliar e violência
do gênero;
VI.

Jovens pela construção da paz

12) Programas dirigidos a diminuir os origens da violência que propiciem o
compromisso ativo dos jovens com suas comunidades do origem
13) Jovens estudantes com agentes do cambio
14) Prevenção do resgo em acidentes em jovens por consumo excessivo do álcool
15) Programas dirigidos a jovens em pandilhas
VII.

Mulheres pela construção da paz e seguridade

16) Criação das redes de mulheres em bairros
Pela realização dos programas, o governo federal emitiu guias que facilitaram a execução
das ações o cada município participante.Ase mesmo, os governos municipais devem
contratar aos outras organizações pela realização destes políticas públicasno prevenção
social do delito. Estas poderiam ser organizações publicas o privadas, universidades o
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associações de sociedade civil, com uma medida pela integração dos trabalhos de
diversos atores sociais que pudessem vincular-se aos trabalhos do prevenção social do
delito.
As medidas de prevenção foram fortalecidas com o cambio do governo em 2012, ao
regresso do PRI a presidência da república. O novo presidente Enrique Peña Nieto dirigiu
cinco linhas da ação pela segurança publica durante suo governo, entre as quais
destacam a segunda linha em prevenção do delito, o qual nos disse que, ao menos ao
dito, a prevenção do delito seria uma prioridade de ação em novo governo em matéria de
segurança pública.
Em fevereiro do 2013, o governo publicou as “Bases do Programa Nacional pela
Prevenção Social da Violência e Delinquência”. Em esse documento se estabelece a
necessidade do criar uma rede interinstitucional em governo federal para implementar aos
políticas públicas do prevenção a nível nacional. Ase mesmo, se propõe continuar com as
políticas do subsidio pela realização dos programas. Em términos gerais, não ai
modificações importantes em a filosofia dos alinhamentos estabelecidos em as políticas
do governo anterior do Felipe Calderón, pois mantém os mesmos objetivos e bases
conceptuais pela ação publica em matéria do prevenção do delito. Isto pode ser explicado
em sentido que a violência em México não diminuo com o cambio do governo. Seguem
sucedendo muitas mortes diariamente pela disputa das bandas criminais dos territórios
em tudo o país. Do tal sorte, a politica publica do prevenção do delito tornou-se
indispensável na política geral de segurança pública do Estado mexicano, no qual tem
forte dívida com a população mexicana em matéria de segurança, respeito os direitos
humanos e garantia pelas populações vulnerais com meninos, mulheres entre outros
mais.
CRAMSP e sua incursão em prevenção do delito
O Centro Regional da Atualização em Matéria do Segurança Pública foi criado ao 2001
com uma academia da policia especializada em formação humana pelos membros do
instituições de segurança publica. Seus cursos som dirigidos a questão que Jose Vicente
Tavares chama “educação policial” (Tavares, 2012). Os tópicos mais solicitados dos
cursos do CRAMSP são em questões com ética e valores pelos corpos policiais; direitos
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humanos; novo regime legal; etc. CRAMSP é uma academia com um enfoque distinto a
qualquer outra academia da policia em México e, tal vez, em tudo América Latina, uma
vez que sua missão é formar polícias conscientes do novo papel em segurança cidadã,
totalmente conhecedores do princípios básicos dos direitos humanos pela atuação dos
polícias.
Em 2013, CRAMSP decidiu oferecer os serviços da consultoria e assessoria em
prevenção social do delito aos diversos municípios. Particularmente, realizou-se trabalhos
em matéria para três municípios: Cidade Nezahualcóyotl e Valle do Chalco, em Estado do
Mexico; e Jojutla, em estado do Morelos. Ao continuação vou descrever os lugares e suas
projetos desarrolhados.
a) Neza
Em primeiro lugar, eu falo do Cidade Nezahualcóyotl. É um lugar das periferias do Cidade
de México que foi criado em 1963 com município do Estado do México. Esta ideia
respondeu a fortes migrações das personas provenientes das províncias mais pobres,
principalmente Oaxaca4. Ao momento do criação do novo município, a população total é
mais de 80 mil habitantes.
A dinâmica do crescimento e urbanização irregular desde os primeiros assentamentos
urbanos aos anhos trinta, gerou pobreza e marginalização com uma regularidade em vida
do Neza, com comumente se chama ao sitio. Para os anhos oitenta, a presencia de crime
no município iniciou a ser normal, até os noventa quando o chamado “Cartel do Neza” foi
amplamente conhecido ao lugar. “Ma Baker”, uma paráfrases do antiga líder criminal do
Chicago, foi a líder do organização que traficava com drogas duras em Cidade de México
e utilizava o subúrbio com refugio e centro das operações (Caporal, 2013).
Ase mesmo, com parte deste resumo do vida do Neza, é muito importante mencionar que
o município foi uma das principais logros eleitorais da esquerda (Partido do Revolução
Democrática) em 1996. Desde então, a esquerda governou hasta 2009, quando o PRI
regressou o poder, mais novamente PRD é partido forte no município (Ortega, 2010).
4

Cálculos estimados dizem que a media do população do município migrou do Oaxaca em algum
momento (http://alhim.revues.org)
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Estas alternâncias políticas não ajudam no controle do crime no município, propiciando
que Cartel de Neza ainda seja uma presencia pelagrosa pela população.
Sendo um dos municípios mais grandes e importantes do pais, o subsidio que Neza
recebe do governo federal em segurança (subsidio comumente conhecido com
SUBSEMUN) é muito grande, coisa que permite a realização dos diversos projetos,
particularmente em matéria do prevenção do delito. Para 2013, Neza realizou cinco
projetos do prevenção do delito, e pediu no CRAMSP realizarem conjuntamente o
programa do “Treinamento em polícia comunitária com enfoque do gênero”.
Pela realização dos trabalhos do projeto, o município encomendou 300 elementos
policiais no treinamento, a realizar-se durante sete semanas. O plane do trabalho
consistiu em três sessões do classe em academia, trabalhando os formatos e conceitos
do polícia do proximidade social e sua importância em um sistema de segurança cidadã,
com a qual que Neza iniciou em 2012. Posteriormente, o treinamento foi dirigido
completamente ao enfoque do gênero, com uma sessão em aula e dois mais em campo,
finalizando com a realização do manifestação do polícias em favor do equidade do gênero
em suo município.
Esta atividade é completamente irruptiva, considerando que os polícias ocupam o rol
contrario em manifestações e marchas cidadãs. Com esta ideia, pretendíamos diversos
objetivos: 1) o evidente necessidade do fomento do equidade do gênero na instituição
conhecida normalmente com um lugar do machismo e role masculino; 2) os polícias
marchando nas ruas com uma imagem de ruptura, pois vai contra imagem tradicional do
polícia repressora, gerando uma proximidade com cidadania; e 3) uma expressão do
novos estilos policiais.
Ao tempo posterior, se efeituou algumas entrevistas com o pessoal treinado em equidade
do gênero. Delas cinco pessoas entrevistadas, quatro consideram que o adestramento
recebido foi uma experiência significativa em suo processo de profissionalização com
integrantes da polícia, os conhecimentos adquiridos som apreciados e valorados em sua
vida cotidiana; mais os cinco consideram que a realidade es muito diferente a coisas
mencionadas ao cursos do prevenção do delito; a situação previsível quando o tempo vai
diluindo os efeitos do sensibilização. Em balance, os resultados som positivos.
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Em complemento, as autoridades municipais querem volver a fazer os cursos no 2014,
porque acreditam os bons resultados do programa realizado em 2013. A intenção é
conseguir mais e mais elementos policiais com sensibilização em polícia comunitária. Em
este sentido, a continuidade da programa oferece a possibilidade do lograr melhores
resultados na ação cotidiana da policia.
b) Valle do Chalco
A situação deste município não é muito distinta daquela Neza. Chalco é uma região no
oriente do Estado do México com uma historia própria e distinta ao Cidade de México.
Mais o crescimento exponencial do cidade converteu Chalco em um subúrbio nos anhos
oitenta. Da mesma forma, os terrenos desabitados e irregulares forem ocupados pelos
migrantes (comumente chamados “paraquedistas”), maioritariamente indígenas de
diversas etnias, entre as quais destacam: náhuatl, mixe, mixteca, zapoteca, mazahua,
otomí, mazateco e totonaca (La Prensa, 2009).
O município foi erigido em 1994 durante o governo do Carlos Salinas de Gortari, com
resposta ao grão crescimento populacional do região, mesma situação a Neza nos anhos
sessenta. Com uma copia da historia previamente narrada, Valle do Chalco foi gerando
problemáticas da pobreza e crime; convertendo-se em uma região da residência das
importantes bandas criminais.
A diferencia substancial entre Neza e Valle do Chalco é e pressuposto recebido do
governo federal. SUBSEMUN no Valle do Chalco é muito menos que o recebido no Neza.
É ase que CRAMSP realizou dois programas do prevenção do delito no município:
Maltrato Infantil e Cultura para Paz dirigida os meninos e jovens a traves dos estratégias
criativas. Eu vou relatar as experiências do segundo programa, seu que foi meu
responsabilidade.
Em este projeto decidimos realizar umas historietas didáticas em três diferentes formatos.
Em primeiro lugar, realizou-se impressos para entregar aos meninos em escolas. Ase
mesmo, mostrou-se um vídeo utilizando mesmos personagens que em impressos.
Finalmente, toda a informação seria reforçada mediante um sitio web donde toda a
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informação seria disponível a público em geral. Em complemento, um festival musical
seria efeituado no esplanada principal do município.
As primeiras três ações forem bem realizadas. Pudemos aceder as escolas do município
mostrando vídeo, impressos e pagina web. Tinimos uma boa resposta dos meninos as
escolas, recebendo com muito gosto os impressos, buscando ter os três exemplares
distintos criados pela atividade. Mais o festival foi cosa mui distinta. Muitos problemas de
coordenação entre as autoridades municipais e escolares forem a razão pela qual quedo
cancelado.
A impossibilidade de terminar todos os trabalhos planteados no inicio da programa é
também a incerteza da continuidade das políticas públicas, independentemente de quem
faze-los. A experiência no município do Valle do Chalco mostra a forte necessidade de
outorgar seguimento as políticas públicas para lograr melhores resultados.
c) Jojutla
Este município tem uma historia completamente distinta aos municípios anteriores. É
localizado ao sul do estado do Morelos, mesmo que é ao sul do Cidade de México. Tratase do um sitio com tradição rural de muitos anhos, e que recentemente à adquirido uma
dinamização urbana importante, convertendo-se em a terceira cidade do estado.
Ase mesmo, é importante destacar que tudo o estado do Morelos à tinido um importante
incremento em atividades delinquenciais desde nos anhos noventa, quando as bandas do
sequestro instalaram-se no região. Ao fins da primeira década dos anhos dois mil, bandas
do narcotráfico chegarem a Cuernavaca, a capital do estado. A morte do principal líder do
cartel local propiciou uma escalada da violência em tudo o estado. Muitos criminais
migrarem a sul do estado com o sorte do refugio, gerando novas violências em sítios
donde normalmente não tem presencia delinquencial.
Neste contexto, Jojutla iniciou a recepção do subsidio SUBSEMUN no 2013, realizando
cinco diferentes programas: diagnostico local do violências y delinquências, rede dos
escolas, programas para jovens, treinamento pelos funcionários públicos, e formação do
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conselho cidadã. Destes cinco programas, eu vai a expor os trabalhos com jovens e
escolas, mesmos que som dirigidos pelos grupos vulnerais tema central deste texto.
Os trabalhos do rede das escolas integrou cinco diferentes colégios encontrados nas
colônias mais perigosas do município: Altavista, El Higuerón e Pedro Amaro. Ai
realizamos treinamentos pelos padres e madres dos meninos, e também pelos maestros,
em temas como prevenção situacional, cultura de legalidade, mediação dos conflitos e
direitos humanos.
O mais importante foi uma pesquisa que permitiu reconhecer as diferentes problemáticas
presentes nas escolas, as quais foram: bullying;adições com álcool, tabaco e videojogos;
e violência intrafamiliar. Com parte dos trabalhos, desenhou-se uma campanha do
promoção dos direitos dos meninos, utilizando impressos e exposições na interior das
escolas em busca de conscientização dos menores na matéria dos direitos humanos.
Nesta campanha não contamos com o seguimento das autoridades municipais; o equipo
consultor trabalhou praticamente só este programa.
Em quanto a trabalhos dirigidos a jovens, em premier lugar realizou-se um pressuposto
participativo em qual os jovens tem decisão aos atividades que quiseram fazer. Foi desta
maneira que determinou-se a realização dos classes do guitarra, pasteleira e fotografia.
Estas ações forem selecionadas devido a que representam possíveis atividades
complementarias aos estúdios como trabalhos do médio tempo. Depois de muitos
problemas, logrou-se efeituar na comunidade do Tehuixtla, a qual tem alguns
delinquentes maiores escondidos aí. O diretor dos programas de jovens no município
colaborou tudo o tempo com os consultores pela realização destes classes. O impacto na
comunidade foi muito alto; os jovens forem muito contentos durante os cursos e
expressarem desejos do continuar nas atividades.
O contraste foi evidente entre ambas atividades. O participação das autoridades
municipais representa um forte estimulante pela participação cidadã em atividades do
prevenção do delito. Os trabalhos em escolas forem pouco percebidos, coisa muito
distinta aos trabalhos com jovens, donde os resultados forem satisfatórios em quanto a
fortalecimento do autoestima e fomento do ócio produtivo.
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Conclusão
As experiências do trabalho no três municípios descritos tem sucessos em comum e
diferentes ao mesmo tempo.
Os três casos mostram a indispensável participação das autoridades nestes políticas
públicas. Aqueles governos que considerarem os programas do prevenção como próprios,
que executarem as ações com intenção do continuar os trabalhos em anhos seguintes
gerarem maiores expectativas de fomentar uma cultura dos direitos humanos em polícias
e cidadania em geral. Em cambio, os governos que não apropriarem-se dos programas
não conseguirem que as politicas publicas do prevenção do delito articularemcom a
sociedade civil.
Uma hipóteses com explicação desta distancia dos governos municipaisé, em premier
instancia, que elos consideram que é uma imposição do governo federal que não tem
relação real com os fechos que cotidianamente sucedem ao localidade; em consequência,
não serem benéficos pelo município.Esta ideia pode ser parcialmente correta. Ai certa
rigidez em a forma de regulamentar os programas do prevenção do delito, mais es
incorreto em sentido que sempre qualquer política pública pode ser adequada a realidade
local:
A planificação do desarrolho regional e local tem que considerar a prestação dos serviços
sociais. Dada sua capacidade para adaptar serviços aos necessidades e preferencias das
comunidades, os governos regionais sem em condições de prestar serviços públicos com
benefícios que manifestem em territórios definidos, especialmente em casos donde a
prestação desde o governo central demostra problemas da falta de flexibilidade e ineficiência
5

administrativa. (Elizalde, 2003: 15)

Atendendo ao dito por Elizalde, resulta indispensável para gerar bons resultados que os
governos locais adequem os políticas públicas em prevenção do delito a sua realidade.
Suo role em a cadeia de execução do política pública é um articulador entre os objetivos y
planes centrais com as demandas e necessidades locais; especialmente em políticas
públicas desenhadas desde o governo central os quais forem pensados para municípios
5

Tradução própria.
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de certas caraterísticas, com é caso do SUBSEMUN. Articular e não fazer uma replica es
a função dos governos locais.
Em outro sentido, é importante destacar também as diferencias de execução dos
programas entre municípios bem urbanizados com Neza ou Valle do Chalco; e
localidades rurais com Jojutla. Em municípios urbanos existe mais informação circulando
ao través dos médios de comunicação; em comunidade rural, os formas tradicionais de
comunicação (oralidade, prensa local) é a maneira de conhecer os sucessos dos delitos
cotidianos. A percepção de insegurança tem uma forte incidência na coesão comunitária e
atividades sociais. Ao nível coletivo, as repercussões (do medo ao crime) podem ser
muito destrutivas pela vida comunitária, em tanto reduze a interação social, abandonamse os espaços públicos e rompe no controle social informal6 (Soto, 2005: 5).
A ruptura do tecido social é uma ameaça muito seria pela efetividade dos políticas
públicas do prevenção social do delito. Ase como se a dito em líneas previas que es
necessário a participação dos autoridades municipais, é igualmente necessário a inclusão
da sociedade civil pela execução das políticas públicas. “A participação cidadã nas
políticas públicas é ao centro da governança –e, por tanto, ao centro da relação governosociedade– em torno a três dimensões básicas: democracia, desarrolho e direitos” (Canto,
2008: 13).
Quatro conceitos básicos desprendem-se da cita anterior. Comecemos com a triada de
elementos nomeados ao final do mesma. Um conceito amplio de democracia deve
considerar sempre o respeito aos direitos fundamentais; situação que igualmente deve
conduzir aos senários do desarrolho comunitário a partir de capital social e cultura local.
No desarrolho não e só uma questão económica, sino também cultural:
A criação dos espaços culturais para os setores marginados, com uma boa estimulação,
pode construir canais do integração únicos (...). Ao mesmo tempo, a cultura pode reforçar
significativamente o capital social e educacional em populações pobres. (...) A cultura pode
ser muito atrativa pela integração de amplos grupos de jovens latino-americanos que agora
estão fora dos mercados laborais e fora do sistema educativo, quedando com uma
população vulnerável, algo vantajoso pelas organizações criminais. (Kliksberg, 1999: 99).

6Tradução

própria.
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Em quanto a questão da governança, considero que este deve ser a aspiração legitima do
bom exercício das políticas públicas. O Estado não tem mais a capacidades absolutas
para resolver as questões públicas; os agentes do mercado pretendem o uso dos espaços
e recursos públicos pelo beneficio particular. O único agente que pode exercer
legitimamente estes assuntos públicos é a sociedade civil; mais sua ativação passa pelos
recursos y programas que vem desde o Estado. Em este sentido, os académicos que
realizamos trabalhos de vinculação entre Estado, sociedade e instituições da educação
superior devemos fazer uma boa lavor de enlace entre estes agentes sociais.
Governança é precisamente esta vinculação dos atores. “Significa um cambio do
processo do governo, entendido com o passo dum centro a um sistema de governo, em
qual ativam-se e conjuntam-se os recursos do poder público, dos mercados e das redes
sociais. É o passo do estilo jerarquizado do governar ao estilo associado e
interdependente com organizações privas e sociais” (Aguilar, 2010: 30).
Nos aposta é pela gestão das políticas públicas que promovam a coordenação das
instancias públicas, privas e sociais em uma mesma diretriz. Em este sentido, os direitos
humanos som necessários para a construção da confiança entre os atores. O fomento do
respeito aos grupos vulnerais com meninos, jovens o mulheres é o premier passo
fundamental pelo logro destas metas coletivas. Pode ver-se com uma utopia, pero eu
prefere atuar que só observar.
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Além dos direitos humanos: o que está por trás da política de direitos humanos
de Porto Alegre?1
Mario Humberto Morocini de Azambuja Jr. 2

Resumo: A cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul é conhecida
mundialmente por ter inovado em mecanismos de participação política para sua
população através do Orçamento Participativo. Igualmente, foi uma das primeiras
cidades brasileiras a instituir uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos (e
Segurança Urbana) no ano de 2002. Novamente, em 2012 chama atenção a criação
da nova Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) com secretarias-adjuntas
subdivididas em temas, tais como: LGBT, Mulheres, Direitos Específicos e Povos
Indígenas, Idoso e Negro. Entretanto, também chama atenção a maneira como o
processo de criação da SMDH foi realizado (debates com a população, com o
Conselho Municipal de Direitos Humanos, com gestores do atual governo, etc.). Além
disso, se torna pertinente avaliar o impacto da criação da SMDH na agenda de
políticas de direitos humanos da cidade, para, desta forma, completar o cenário sobre
o que está em jogo além dos direitos humanos. Este trabalho apresenta um panorama
geral deste processo de criação da SMDH.

Palavras-chave: Direitos humanos; políticas públicas; conselhos de políticas púbicas.

I. INTRODUÇÃO
Os conselhos de políticas públicas são mecanismos institucionais que
representam à democracia brasileira um aprofundamento no diálogo entre o Estado e
a sociedade civil na discussão de agendas de políticas públicas e controle das
mesmas, em especial a partir da redemocratização do país . Este trabalho analisa a
criação da nova Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre em 2012, a
partir da atuação do Conselho Municipal de Direitos Humanos da cidade, levando em
consideração o papel de seus conselheiros e a sua relação com a agenda de direitos
humanos da cidade.
O meu interesse de pesquisa nesse tema surgiu a partir do contato que tive
com a política municipal de direitos humanos da cidade de Porto Alegre enquanto
1

Agradeço ao meu orientador do PPG em Ciências Sociais da PUCRS, Prof. Dr. Rafael Machado Madeira pelo
incentivo e interesse, e ao Prof. Dr. Rodrigo Stumpf Gonzalez do PPG em Ciência Política da UFRGS pela parceria,
disposição e orientação em minha trajetória acadêmica como cientista político pesquisando direitos humanos.
2
Cientista Político (ULBRA), Especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos (UFRGS) e Mestrando em
Ciências Sociais (PUCRS).
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assessor na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana, entre o
final do ano de 2009 e meio do ano de 2013. Nesse período participei de diferentes
espaços públicos de discussão das políticas municipais, entre os quais um em
particular me chamou atenção: o Conselho Municipal de Direitos Humanos – CMDH.
Entre os anos de 2011 e 2013, ocupei a função de secretário do Conselho. A análise
deste trabalho compreende principalmente o período de 2012, porque é neste ano que
ocorre a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre, fato
que centralizo como determinante para a análise que segue. Além disso, também me
interessa o fato de que o tema dos direitos humanos frequentemente é apropriado pelo
Direito e pela Filosofia Política, ambos com visão normativa no sentido do dever ser
(GONZALEZ, 2010). Pouco (ou quase nada) tem sido tratado pelas Ciências Sociais,
em especial pela Ciência Política.
A metodologia adotada na realização deste trabalho, que ainda está em
andamento por se configurar como parte integrante de minha dissertação de mestrado
e que por este motivo utilizará parte dos dados até o momento levantados, consiste na
utilização das seguintes técnicas: (1) Pesquisa bibliográfica sobre a produção
acadêmica na área e sobre documentos e atas do conselho, planilhas orçamentárias e
de planejamento da Prefeitura de Porto Alegre; (2) Entrevistas com conselheiros e
servidores municipais da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.
Dessa forma, a opção qualitativa permite empreender motivações, sistemas
de crenças, valores e significados complexos que não se resumem em questões
quantitativas. A pesquisa qualitativa oferece o meio do investigado como fonte de
dados e o investigador como instrumento de coleta (MINAYO, 1996). O seu caráter
descritivo possibilita enfocar o significado que as pessoas dão às coisas, bem como o
que levam em consideração na construção de si, que fazem a partir da narrativa que
realizam. Logo, compreende diferentes técnicas interpretativas que possibilitarão ter
contato com a cultura política e capital social dos entrevistados.
A partir dessa perspectiva parece possível uma avaliação de conjunturas que
dizem respeito não a um estudo do conselho, mas um estudo no conselho, que
permita captar a visão do mesmo em relação à Secretaria de Direitos Humanos e à
agenda de políticas de Porto Alegre, dada a representatividade do órgão para o tema.
Essa abordagem permite uma conversa com os sentidos que os indivíduos dão às
suas ações e à maneira que as interpretam. Assim, se pode debater o desenho
institucional do conselho de políticas (BRASIL, CARNEIRO, BARBOSA & ALMEIDA,
2013) em consideração à Secretaria Municipal de Direitos Humanos.
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A opção de trazer ao debate o Conselho Municipal de Direitos Humanos, o
relacionando com a criação da nova Secretaria Municipal de Direitos Humanos da
capital se dá em razão de dois motivos principais, quais sejam: (1) a configuração do
conselho está arranjada para permitir a participação de diferentes extratos de
movimentos sociais historicamente ligados aos direitos humanos em Porto Alegre,
bem como organizações da sociedade civil com forte presença na cidade; (2) por lei,
dentre outras, ao conselho compete participar da formulação da Política de Direitos
Humanos com o Executivo Municipal, acompanhando a execução das ações
programadas. Assim, se entende difícil discutir a criação da nova Secretaria Municipal
de Direitos Humanos sem trazer a participação do conselho nesse processo. É dessa
forma que este trabalho pretende abordar algumas questões presentes na política de
direitos humanos de porto Alegre que demostram estar além dos direitos humanos.
II. Direitos humanos no contexto dos conselhos de políticas

Qualquer assunto sobre direitos humanos está longe de apresentar algum
consenso. Conforme Fabio Konder Comparato, “(...) na era dos extremos deste curto
século, o tema dos direitos humanos afirmou-se em todo o mundo sob a marca de
profundas contradições (...)”(COMPARATO, 1997:1). Por exemplo, se de um lado está
a ideia da universalização dos direitos da pessoa humana, superiores e anteriores a
qualquer organização estatal, de outro há o surgimento de Estados totalitários
supressores dos mais variados direitos humanos. Daí a atualidade da discussão
presente, pois “tudo isto está a indicar a importância de se retomar, no momento
histórico atual, a reflexão sobre o fundamento ou razão de ser dos direitos humanos”
(COMPARATO, 1997). No sentido deste trabalho, em relação às políticas de direitos
humanos possíveis por algumas instituições políticas.
Em meio a esse cenário, cabe ressaltar que o final do século XX marcou a
afirmação do Brasil no sistema internacional de direitos humanos. Diferentes tratados
foram ratificados3 e houve a adesão do país em outras convenções4. O protagonismo
brasileiro foi consolidado com a Rio925 e com a aceitação da competência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos em 1998. Dado isso, e principalmente a partir da
redemocratização brasileira no final da década de 80, estruturas políticoadministrativas foram criadas para dar conta das demandas existentes (GONZALEZ,
3

Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1992.
Convenção sobre Direitos da Criança e as Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, sobre
trabalho infantil.
5
Conferência da ONU sobre Meio ambiente e Desenvolvimento.
4
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2012). Como exemplo, há os Programas Nacionais de Direitos Humanos (na 3ª
terceira versão, atualmente) e as Secretarias, Coordenadorias, Departamentos, etc.,
no âmbito dos estados e municípios.
Entretanto, como a ação do Estado se demonstrou insuficiente, se for
considerada a desconfiança da população com as instituições tradicionais da
democracia representativa, novos espaços de participação têm sido articulados a fim
de propor novos mecanismos de legitimação das prerrogativas estatais, tais como a
formulação de políticas públicas. A partir de experiências da área da saúde no final
dos anos 80 no período pós-ditadura militar, os conselhos de controle de políticas
públicas se caracterizam como um espaço por onde transitam representantes, tanto
dos governos, quanto da sociedade civil em suas três esferas (Municipal, Estadual e
Federal) (GONZALEZ, 2012).
Esse espaço de participação que são os conselhos traz consigo alguns
efeitos à prática democrática em nosso país, tais como: (1) aumento da disponibilidade
de informação sobre a atuação do Executivo, uma vez que a discussão das
prioridades implica na oferta de dados para tal; (2) desenvolvimento de competências
pessoais para intervenção política, na medida em que pessoas comumente deixadas
de fora do processo político podem transpor essa dificuldade através da participação e
(3) produção de novas lideranças, em consequência de uma maior participação
política com pessoas capazes de intervir nos processos políticos (GONZALEZ, 2012).
Contudo, em algumas situações é comum que haja embates entre a defesa
de legitimidade do Poder Executivo eleito democraticamente, portanto, representante
dos cidadãos para tomada de decisões e com responsabilidade para tal em relação Às
competências dos conselhos, com um perfil de representação constituído através de
organizações da sociedade civil. (GONZALEZ, 2012). De acordo com Rodrigo Stumpf
Gonzalez,
“Quando as duas perspectivas de representação entram em choque, a
capacidade dos conselhos tomarem decisões que serão realmente
implementadas varia conforme sua capacidade de mobilização social. E,
neste caso, pela estrutura de representação corporativa que possuem a
maioria dos conselhos, as fontes de pressão são, na maioria das vezes,
restritas à esfera municipal, ainda que ocorram exceções” (GONZALEZ,
2012:114)

Para que sejam efetivos na implantação da agenda em relação à execução
de políticas públicas, os conselhos necessitam de engajamento e interesse de
participação, caso contrário, correm o risco de se esvaziar. Esse esvaziamento pode
ser prejudicial na medida em que o embate com o Estado em relação a assuntos
discordantes esteja enfraquecido. Para o engajamento dos indivíduos há relações
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complexas que perpassam, principalmente, por questões da cultura política dos
mesmos, mas que tem ligação com a verificação da existência de resultados da
participação. O estímulo dos conselheiros em participar depende do “sentimento de
eficácia política”, pois saber (ou pensar que) a sua opinião será ouvida ao longo do
processo de participação “ajuda a melhorar a auto-estima de parcelas da população
normalmente excluídas do processo político, estimulando-as a interferir” (GONZALEZ,
2012:119).
A instituição, por si só, parece não explicar sobre seu próprio funcionamento.
Ser público e estar ancorado por Lei mostra não garantir ao conselho a participação
necessária para que sua agenda seja implementada. É interessante, então,
compreender o sentido de representação que os conselheiros dão à sua participação
no conselho. Se o engajamento dos indivíduos não estiver conectado com o sentido
de representação que os mesmos elaboram para tal e se as finalidades do conselho
não estiverem alinhadas a esse sentido de representação, pode-se questionar o
porque de participar ou não ter interesse na participação (ALVES & VISCARRA, 2012).
Esse fato pode provocar o esvaziamento do órgão e a sua fraqueza em relação a
discutir a agenda dos direitos humanos na cidade, deixando ao Estado, histórico
violador de direitos, o papel de formular, articular e executar de maneira isolada (e
descolada da sociedade civil) a agenda dos direitos humanos.
A capacidade do conselho em determinar políticas depende de distintos
fatores de variação nos processos de participação, dentre os quais: (1) perfil da
sociedade civil e cultura associativa; (2) coalizão partidária do governo e agendas
partidárias; (3) vontade política e centralidade da participação no governo; (4)
aprendizagem institucional de participação. Esses fatores dão contorno ao desenho
institucional do conselho e suas características “podem favorecer ou prejudicar a
qualidade dos processos participativos e deliberativos” (BRASIL, CARNEIRO,
BARBOSA & ALMEIDA, 2013:9). Há, porém, inúmeros desafios quanto à
implementação de uma agenda de direitos humanos na cidade de Porto Alegre se
relacionada à participação dos conselheiros no Conselho Municipal de Direitos
Humanos e a criação da nova Secretaria de Direitos Humanos parece atestar isso.
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III. O Conselho de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos e o caso
de Porto Alegre
O Conselho Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre – CMDH foi
constituído de maneira permanente por meio da Lei Complementar nº 325 de 7 de
julho de 1994 que institui, também, a Política Municipal de Direitos Humanos. Por lei, o
objetivo do CMDH é:
“propor, orientar e coordenar diretrizes políticas de ações públicas que
assegurem, através de instrumentos ao seu alcance, o gozo dos direitos
humanos, da cidadania e das liberdades fundamentais por todos os
6
munícipes, sem distinções”

Dentre outras, uma das competências do CMDH é a de “participar da
formulação da Política Municipal de Direitos Humanos e acompanhar a execução de
ações”.7 O

conselho

foi formado

inicialmente com

43

conselheiros, entre

representantes do governo municipal e estadual e da sociedade civil. Posteriormente,
a alteração procedida pela Lei Complementar nº 660 de 7 de dezembro de 2010
diminuiu o número de conselheiros para 13, sendo: (1) Gabinete do Prefeito, (2)
Procuradoria-Geral do Município, (3) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Segurança Urbana, (4) Movimento Negro, (5) OAB-RS, (6) Câmara dos Dirigentes
Lojistas-POA, (7) Fórum Municipal das Mulheres de Porto Alegre, (8) Movimento
Homossexual de Porto Alegre, (9) Núcleo de Estudos da Prostituição, (10) Associação
de Travestis e Transsexuais do Estado do Rio Grande do Sul –Igualdade RS, (11)
Fórum de Pessoas com Deficiência e ltas Habilidades de Porto Alegre, (12) Conselho
do Orçamento Participativo e (13) Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS
de Porto Alegre.8 Essa alteração ocorreu em virtude da dificuldade do CMDH em
reunir número suficiente de conselheiros para formar quórum que legitimasse suas
decisões.
Atualmente, das entidades participantes, nove são da sociedade civil e três
representam o governo municipal. Pelo acompanhado, não há consenso (nem
entendimento) sobre o sentido de representação que os conselheiros dão à sua
participação. Essa “desinformação” obstaculiza a possibilidade do conselho de
participar da gestão municipal da política de direitos humanos de Porto Alegre e de
articular uma agenda de direitos humanos na cidade. Como ponto central de

6

Capítulo II, art. 4º.
Capítulo II, art. 5º.
8
Art. 12.
7
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discussão, se nota que em meio às discussões que ocorreram para formar a nova
Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre, o CMDH não pautou o assunto.
A baixa participação da sociedade civil inviabilizava a oposição do órgão em
relação ao governo quando não há concordância sobre a pauta das políticas em
execução. O conselho se esvazia a cada nova reunião e o interesse em participar do
mesmo se demonstra cada vez menor, com os conselheiros advogando muitas vezes
em causa própria na direção dos movimentos sociais dos quais fazem parte
(LUCHMANN, 2006).
Em suma, se entende que a finalidade do CMDH tem sua efetividade
prejudicada em virtude baixa participação e fraco engajamento nos assuntos do
conselho. Mesmo com a alteração da Lei que o criou, reduzindo o número de
participantes a fim de facilitar e incentivar a participação, o que se percebe não é isso.
As reuniões continuam esvaziadas e tanto o governo quanto a sociedade civil parecem
desinteressados.
Em meio a esse cenário, como esperar que o CMDH consiga tensionar a
agenda da política municipal de direitos humanos em Porto Alegre? Sem oposição em
assuntos polêmicos, ou mesmo em projetos a serem executados, o governo se sente
confortável em implantar a agenda que bem entender acerca do tema. Isso se
configura como um problema na medida em que os direitos humanos são uma luta
histórica de afirmação da sociedade civil frente às fragilidades do posicionamento do
Estado em relação à afirmação dos direitos humanos (COMPARATO, 1997).
Na medida em que há um espaço público para discutir e formular políticas
públicas e esse espaço não interfere na agenda pública, pode-se considerar que seu
papel não é efetivo. A participação dos conselheiros em pautas dos direitos humanos
em Porto Alegre parece se caracterizar mais discursivamente. Não se desconsidera a
atuação individual de cada conselheiro em sua respectiva área de atuação dentro dos
direitos humanos (mulheres, LGBT, povos originários, etc.), porém, enquanto
organização, o conselho parece não apresentar força coletiva de ação que tencione a
política municipal de direitos humanos.
Uma pauta que não contou com a participação do CMDH nas discussões foi a
criação da nova Secretaria Municipal de Direitos Humanos, desmembrada da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana por meio da Lei nº
11.399 de 27 de dezembro de 2012. Quando fora criada em 2002, por meio da Lei nº
9.056 de 27 de dezembro de 2002, a então Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Segurança possuía o seguinte organograma:
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Fonte: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smdhsu/default.php?p_secao=157

Posteriormente, em novembro de 2012 com o governo re-eleito, começaram
discussões sobre um novo o projeto de lei que trataria da criação da nova Secretaria.
Neste momento já se tornara público que o governo criaria uma nova Secretaria de
Direitos Humanos. Até este momento, para o CMDH, a criação de uma Secretaria
específica de direitos humanos era tema recorrente, além das constantes
reinvindicações9. A postura do governo, mesmo com seus compromissos políticos com
partidos da coalizão (11 partidos) que hoje governam a cidade, foi coerente com o que
se propunha, isto é, criou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O problema,
9

Conforme atas do período analisado.
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levantado até então, é que o projeto não foi suficientemente debatido e discutido com
a sociedade civil, principalmente com o CMDH. A criação dessa estrutura políticoadministrativa para gerir a pauta dos direitos humanos incidirá diretamente na agenda
de políticas de direitos humanos de Porto Alegre e o conselho municipal de direitos
humanos, em tese espaço público destinado a discussões desse tipo, nessa área, não
participou do processo, nem mesmo tencionou a pauta para ser debatida em outros
espaços, ou seja, não se engajou nessa oportunidade de constituir politicamente a
nova Secretaria. Nem mesmo no dia da votação do projeto, 17 de dezembro de 2012,
o conselho esteve presente à Câmara Municipal de Vereadores.
Com isso, a estrutura atual da Secretaria Municipal de Direitos Humanos ficou
desenhada institucionalmente da seguinte forma:

Fonte: Secretaria Municipal da Administração de Porto Alegre (SMA).

Esse novo desenho priorizou algumas áreas temáticas dos direitos humanos
para a Secretaria, porém desconsiderou estruturas anteriores que existiam com a
finalidade de estudos e pesquisas para os projetos. As críticas que se sucederam ao
projeto levam em conta o fato de que outros temas não foram incorporados à estrutura
nova, como, por exemplo, o tema de Crianças e Adolescentes. Outros, em
contrapartida alimentam o debate afirmando que essa “tematização” empoderou os
grupos alvo do projeto. É uma questão ainda em aberto.
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Considerações Finais
Pois então, o que está por trás da política de direitos humanos em Porto
Alegre? Essa dúvida ainda me persegue e ao final deste trabalho continuo sem
respostas. Ainda tentando responder esta questão, me parece que há um pouco de
direitos humanos, mas não somente isso. Compreendo que uma ordem social
pluralista é condição exigente para uma sociedade multicultural e democrática. Os
direitos humanos necessitam dessa condição para serem consolidados. Isso significa
que as políticas de direitos humanos não pertencem a um espaço políticoadministrativo, como é o caso da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mas são
permeáveis em todas as estruturas da administração pública.
Entretanto, sem a participação da sociedade civil tencionando debates em
relação à pauta de políticas públicas, o governo administrará a agenda que bem
entender. Não que isso não seja legítimo, tratando-se de governos, isso é. Porém, a
própria sociedade constitui em si a pauta e objeto das políticas. Não existem mentes
iluminadas que elaborarão e formularão projetos divinos para os direitos humanos. O
que existe é um histórico de lutas que fizeram com que os direitos humanos
maturassem em nossa sociedade e ainda o estejam maturando.
Por fim, considero que a análise de atuação do Conselho Municipal de
Direitos Humanos de Porto Alegre tem demonstrado, mesmo que de maneira
incipiente ainda, que parece existir hora e lugar para se falar em direitos humanos. Os
conselheiros, ora envolvidos em disputas de poder dentro de seus segmentos de
atuação, ora não engajados no conselho por uma possível desinformação de seu
papel em relação ao que institui a Lei, não têm participado de discussões pertinentes
ao CMDH em Porto Alegre, como, por exemplo, a criação da nova Secretaria.
Compreendo que é necessário se aprofundar ainda mais na questão para que
resultados mais consistentes sejam levantados, porém, talvez, o próximo passo seja
discutir os mecanismos de participação existentes, para incluir ainda mais diversidade
aos espaços de participação existentes. Fato é que, a agenda de políticas públicas
provocada unilateralmente pelo poder público é, tão somente, a agenda de governo da
administração pública vigente.
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ANÁLISE TEÓRICO-PRÁTICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ana Maria D´Ávila Lopes – Universidade de Fortaleza - UNIFOR*
Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab - UNIFOR**

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a humanidade tem dado passos importantes no
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes. Marco fundamental desse
processo foi a Convenção dos Direitos das Crianças, aprovada pela ONU em 1989
(ONU 1989, on-line), que introduziu a Doutrina da Proteção Integral.
A Doutrina da Proteção Integral se destaca por ter abandonado a concepção
de crianças e adolescentes como objetos de proteção, para passar a considerá-los
sujeitos de direitos.
Nesse sentido, são hoje reconhecidos às crianças e aos adolescentes não
apenas a titularidade de todos os direitos fundamentais previstos para todas as
pessoas, mas também direitos especiais que lhes correspondem por serem pessoas
em desenvolvimento (FREEMAN, 1997, p.3). A importância da Doutrina da Proteção
Integral radica em afirmar,
[...] o valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de
especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o valor
prospectivo da infância e da juventude, como portadora da continuidade de
seu povo e da espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade o que
torna as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte
da família, da sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de políticas
específicas para promoção e defesa de seus direitos (COSTA, 1992, p. 19).

Essa inovação doutrinária foi legislativamente acolhida pelo Estado brasileiro
no art. 227 da Constituição Federal de 1998 (BRASIL 1988, on-line) e no art. 4° do
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8069/90 (BRASIL 1990, on-line),
instaurando, dessa maneira, um novo marco jurídico nacional.

*

Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Bolsista
de Produtividade em Pesquisa do CNPq.
**
Mestre e Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR
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Apesar desse incontestável avanço, constata-se que, na maioria das vezes,
crianças e adolescentes continuam sendo tratados como objetos e não como sujeitos
de direitos.
Essa situação se observa claramente no campo dos direitos sexuais e
reprodutivos. Assim, por exemplo, a violência sexual contra crianças e adolescentes
não apenas continua sendo um grave problema da nossa sociedade, mas vem
também adquirindo novas formas e maiores proporções.
Trata-se de uma situação que evidencia a necessidade de reformular as
políticas públicas que o Estado brasileiro vem tomando para combater a violência
sexual.
Nesse contexto, o objeto da nossa pesquisa consistiu em analisar os aspectos
teóricos e práticos das políticas públicas de combate à violência sexual contra crianças
e adolescentes que o Estado brasileiro vem adotando, no intuito de propor as bases
para sua reformulação.
Para tal, a Doutrina da Proteção Integral será inicialmente desenvolvida, no
intuito de delimitar o contexto jurídico da nossa proposta. Seguidamente, os direitos
sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes serão definidos, explicitando seus
alcances e limites. Posteriormente, a violência sexual e suas modalidades serão
analisadas, buscando-se evidenciar a gravidade dos danos que provoca em todos os
seres humanos e, em especial, em crianças e adolescentes. Finalmente, as políticas
públicas que vêm sendo adotadas no Brasil para o combate à violência sexual infantojuvenil serão estudadas, objetivando-se identificar os pontos que, com base na
Doutrina da Proteção Integral, podem ainda ser aperfeiçoados, de forma a garantir o
pleno respeito dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
1. OS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES E A
DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL
Nas últimas décadas, a humanidade tem dado passos importantes no
reconhecimento dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Marco inicial
desse processo foi a Declaração dos Direitos das Crianças adotada pela Sociedade
das Nações, em 1924. Nesse documento, foram proclamados cinco princípios, dentre
os quais se ressalta o princípio da prioridade no atendimento (UNICEF 1924, on-line).
O segundo documento internacional a ter como foco os direitos das crianças e
dos adolescentes foi a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, aprovada por
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unanimidade em 1959 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU 1959, on-line). Neste documento, foram proclamados os princípios da proteção
especial e do interesse superior da criança (Princípio II).
Princípio II
A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e
serviços, a serem estabelecidos em leu por outros meios, de modo que possa
desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma
saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao
promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá
será o interesse superior da criança (grifo nosso).

O princípio da proteção especial sustenta-se na constatação da situação de
especial vulnerabilidade em que crianças e adolescentes se encontram, devido a
serem

pessoas

em

desenvolvimento,

demandando,

consequentemente,

a

promulgação de normas e a adoção de políticas públicas especiais capazes de
garantir o exercício pleno dos seus direitos humanos. Esse princípio foi elaborado com
base no proclamado no art. 25.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 (ONU 1948, on-line).
Art. 25
(...)
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência
especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão
da mesma proteção social (grifo nosso).

Por outro lado, o princípio do interesse superior ou do melhor interesse
propugna que se deve optar, sempre que possível, pela solução que melhor atenda os
interesses da criança e do adolescente.
Apesar da indiscutível importância desses princípios, a realidade mostrou a
necessidade de aprimorar o marco conceitual de proteção das crianças e dos
adolescentes, o que veio com a adoção da Doutrina da Proteção Integral.
A Doutrina da Proteção Integral teve sua origem nos anos setenta durante os
trabalhos de elaboração da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças,
aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1989, influenciando não apenas as
normas internacionais, mas também as legislações de grande parte dos países do
mundo, como a brasileira (SARAIVA, 2003, p. 56), tendo sido expressamente acolhida
no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, “art.1° Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança e ao adolescente” (BRASIL 1990, on-line).
No Brasil, a Doutrina da Proteção Integral substituiu a Doutrina da Situação
Irregular adotada no Código de Menores, Lei n° 6.697/1979 (BRASIL 1979, on-line),
que desconsiderava a qualidade de sujeitos de direitos das crianças e dos
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adolescentes, limitando-se a apenas tratar as situações contrárias à lei que os
envolvessem no intuito de afastá-los da sociedade,
Naquela época, os menores eram tão somente objeto de imposição de
medidas de caráter indeterminado. Com a revogação dessa Lei e com a
entrada em vigor do ECA, implementou-se no Brasil a adoção da doutrina da
proteção integral, passando a criança e o adolescente a serem
verdadeiramente reconhecidos como sujeitos de direitos. O ECA dirigiu-se a
toda e qualquer criança e adolescente em situação regular ou situações de
risco, garantindo a elas, em conjunto, todos os direitos especiais à sua
condição de pessoas em desenvolvimento (DUPRET, 2010, p. 25)

A Doutrina da Proteção Integral descansa sobre dois princípios fundamentais: o
princípio do interesse superior ou do melhor interesse e o princípio da prioridade
absoluta.
a) o princípio do interesse superior ou do melhor interesse determina que,
sempre que possível, deve-se buscar a solução que melhor possa atender os
interesses da criança e do adolescente. Esse princípio já se encontrava previsto no
Código de Menores de 1979 (art. 5°), só que, muitas vezes, era utilizado para justificar
a aplicação de medidas contrárias aos direitos das crianças e dos adolescentes, sob o
pretexto estar visando garantir seu “bem-estar” (DUPRET, 2010, p. 30).
Para evitar esse desvio, é que o princípio do interesse superior deve ser hoje
interpretado em concordância com a Doutrina da Proteção Integral, que determina
tratar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, devendo-se, por
exemplo, garanti-lhes o direito de opinar nas decisões que possam lhes afetar, ainda
que, certamente, levando-se sempre em consideração a sua idade e grau de
maturidade.
Essa exigência encontra-se prevista no ECA (BRASIL 1990, on-line) para os
casos de guarda, tutela ou adoção, podendo, entretanto, ser ampliada a todas as
áreas que diretamente lhes afetem
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente,
nos termos desta Lei.
o
§ 1 Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente
ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e
terá sua opinião devidamente considerada (BRASIL 1990, on-line)

b) o princípio da absoluta prioridade determina que, perante qualquer
problema, crianças e adolescentes devem receber atendimento ou tratamento
prioritário em relação a quaisquer outras pessoas.
Havendo uma situação em que haja a possibilidade de atender um adulto ou
criança e adolescente, em idêntica situação de urgência, a opção deverá
recair sobre esses últimos (AMIN, 2010, p. 24).
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No Estado brasileiro, a Constituição de 1998 prevê esse princípio no caput do
art. 227:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 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,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, on-line). (grifo
nosso)

O princípio da prioridade absoluta, acolhido na referida norma, evidencia
claramente a preocupação do constituinte brasileiro de proteger, de forma especial, às
crianças e dos adolescentes devido à situação de vulnerabilidade em que encontram.
Infraconstitucionalmente, o princípio da prioridade absoluta foi previsto no
parágrafo único do art. 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, onde se
estabelece:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, on-line), (grifo nosso).

A primazia da proteção das crianças e dos adolescentes deriva do
reconhecimento da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, sem, no
entanto, negar-lhes sua condição de sujeitos de direitos, na medida em que os direitos
fundamentais são constitucionalmente garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros
(art. 5°, caput), sem nenhuma forma discriminação (art. 3°, IV).
É esse, precisamente, o grande mérito da Doutrina da Proteção Integral, que
substituiu a tradicional concepção de considerar crianças e adolescentes como apenas
objetos de proteção, controle, ou repressão, para passar a tratá-los, no seu lugar,
como verdadeiros sujeitos de direitos:
But children are not only the “objects” of protection. Under international
human rights law, especially recognized by and outlined in the Convention on
the Rights of the Children, children are recognized as persons having certain
inalienable rights of their own (ECPAT, 2006, p. 12).

Na sua qualidade de sujeitos de direitos, deve-se reconhecer o direito das
crianças e dos adolescentes a participar na construção da solução dos diversos
problemas que os afetam, o que implica respeitar a sua vontade na medida do
possível e legitimamente cabível:
Allowing children to express their opinions does not mean simply endorsing
their views. It is about engaging them in dialogue and exchange that allows
them to learn constructive ways of influencing the world around them. The
social give and take off participation encourages children to assume
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increasing responsibilities as active, tolerant and growing democratic citizens
(UNICEF, 2005, p. 49).

Nesse sentido, a formulação de leis e políticas públicas de combate à violação
dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a exemplo do crime de tráfico de
pessoas, deve pressupor a sua participação, pois “by listening to children,
parlamentarians can learn a great deal about how they view traffiking and what
vulnerabilities they perceive” (UNICEF, 2005, p. 49).
Reconhecer a importância da participação das crianças e dos adolescentes, na
elaboração das normas e na implementação de políticas públicas, permitirá que se
tome consciência da necessidade de previamente informá-los sobre seus direitos, ou
seja, de empoderá-los jurídica e politicamente, para que assim possam, não apenas
defendê-los, mas para que possam participar ativa e diretamente nas decisões que as
afetam.
Salienta-se, entretanto, que a vontade e opiniões das crianças e dos
adolescentes devem ser respeitadas, mas sempre que não sejam contrárias ao seu
melhor interesse,
The possibility of contradiction between what safeguards are required to
protect children from harm, and what choices the individual child is entitled to
make his/her own right, is resolved in modern jurisprudence by having regard
to “best interested” of the child (ECPAT, 2006, p. 13).

Em um Estado Democrático de Direito, como o brasileiro, todas as pessoas,
sem nenhuma discriminação, devem ser consideradas sujeitos de direitos, garantindose, a algumas delas, uma especial proteção com base na sua situação de especial
vulnerabilidade, como no caso de crianças e adolescentes devido a serem pessoas
em desenvolvimento, conferindo-lhes prioridade na sua proteção, sem, por outro lado,
esquecer-se de buscar sempre o seu melhor interesse.
Essa é, justamente, a mudança paradigmática na defesa dos direitos humanos
de crianças e adolescentes. De apenas considerá-los objetos de especial proteção,
para serem reconhecidos como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta no
atendimento dos seus problemas e na busca do seu melhor interesse.
2. OS DIREITOS HUMANOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS CRIANÇAS
E DOS ADOLESCENTES
Os direitos sexuais e reprodutivos são os direitos que toda pessoa tem de
poder viver sua sexualidade e capacidade reprodutiva livre de discriminação, risco,
ameaça, coerção ou violência (TORRES, on-line).
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A discussão sobre a existência de direitos relativos à reprodução e à
sexualidade, assim como sua qualidade de direitos humanos, é muito recente
(LOPES, 2009). Assim, a primeira vez que a reprodução foi tratada, ainda que
timidamente, como um direito humano foi na Conferência Internacional de Direitos
Humanos, celebrada em Teerã, em 1968 (ONU 1968, on-line).
No entanto, foi só em 1994, na Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo (ONU 1994, on-line), que a reprodução
recebeu uma significativa atenção, ao ser reconhecido o direito de toda pessoa de
exercer sua capacidade reprodutiva (CÔRREA; JANUZZI; ALVEZ, on-line).
No Brasil, os direitos reprodutivos receberam especial atenção na Constituição
Federal de 1988 (BRASIL1988, on-line),
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.

Anos depois, em 1996, foi promulgada a Lei do Planejamento Familiar - Lei n°.
9.263/96 (BRASIL 1996, on-line), no intuito de regular a norma constitucional que,
seguindo a linha proposta no Programa de Ação da CIPD, desvinculou os direitos
reprodutivos a qualquer tipo de controle demográfico (art. 2°, Parágrafo único).
Todavia, nessa lei, estabeleceram-se a prevenção e a educação como princípios
norteadores do planejamento familiar (art. 4°), garantindo-se a todos o acesso
igualitário às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade, devendo esses serviços ser prestados pelo Sistema Único de Saúde –
SUS ou por instituições privadas, sob a fiscalização do Poder Público (art. 6°).
No que se refere aos direitos sexuais, impende reconhecer que, ainda hoje, se
encontram doutrinária e legislativamente relegados a um segundo plano, sendo
concebidos como um subconjunto dos direitos reprodutivos (SIMIONI; PINHAL;
SCHIOCCHET, 2003 p. 14). O descaso em relação aos direitos sexuais deriva do
temor de que seu desenvolvimento teórico e sua regulação legal possam implicar o
reconhecimento formal de práticas sexuais não reprodutivas ou homossexuais, que as
sociedades patriarcais e machistas costumam condenar (LOPES, 2008), preferindose, desse modo, retirar-lhes a qualidade de direitos humanos, para deixá-los no campo
da moral, da religião ou do direito penal (MILLER, 2001, p. 87).
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Sem pretender negar nem diminuir a importância dessa discussão, o que hoje
impende é reconhecer a qualidade de direitos humanos dos direitos sexuais, haja vista
estarem destinados a proteger a sexualidade, inerente a todo ser humano (MILLER,
2001, p. 90). Contudo, a sexualidade humana não deve ser concebida como uma
dimensão parcial e isolada da personalidade, mas como uma esfera que envolve toda
a pessoa humana (IRALA, on-line).
Diversas declarações têm sido elaboradas com o fim de proclamar a existência
e importância dos direitos sexuais. Dentre essas, salienta-se a de Valencia (Espanha)
de 1997, que preconiza a sexualidade como parte integral da personalidade de todo
ser humano,
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que
la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un
derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad
saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por
todas las sociedades con todos sus medios (WAS, on-line).

No direito brasileiro, ainda é tímido o desenvolvimento doutrinário sobre os
direitos sexuais e não há norma jurídica que diretamente os considere. No entanto,
isso não retira a sua juridicidade nem a sua fundamentalidade, pois, com base no §2°
do art. 5° da Constituição Federal, pode-se, indubitavelmente, afirmar sua condição de
direitos fundamentais, haja vista a norma estabelecer que as fontes dos direitos e das
garantias fundamentais podem ter assento em qualquer parte do texto formal da
Constituição, ou derivar do regime ou dos princípios por ela adotados, bem como de
tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nesse sentido, há diversos dispositivos
constitucionais dos quais é possível derivar os direitos sexuais (art. 1º, III; art. 3º, IV;
art. 5º, caput; art. 6 º, caput; art. 196, caput; art. 226, §7° etc.), além da própria
Convenção dos Direitos das Crianças de 1989 (art. 19), ratificada pelo Brasil em 1990.
No entanto, o §2° do art. 5 º não é o único argumento nem o mais forte para afirmar a
natureza de direitos fundamentais dos direitos sexuais. O argumento mais sólido é sua
correspondência substancial com a definição de direitos fundamentais, entendidos
estes como princípios jurídicos positivos, de nível constitucional, que refletem os
valores mais essenciais de uma sociedade, visando proteger diretamente a dignidade
humana, na busca pela legitimação da atuação estatal e dos particulares (LOPES,
2001, p. 36-37).
Sendo os direitos sexuais e reprodutivos direitos fundamentais, devem ser
assegurados a todas as pessoas (art. 5°, caput). Contudo, isso não significa que não
se possam instituir exceções ou limitações. A ordem constitucional brasileira proíbe as
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discriminações (art. 3°, IV), mas não as legítimas distinções entre as pessoas. A
igualdade prevista no caput do art. 5°, a exemplo de qualquer outro direito, não é
absoluta, mas determina tratar de forma diferente às pessoas em situações diferentes,
como é o caso das crianças e dos adolescentes.
Crianças e adolescentes devem, pela Doutrina da Proteção Integral antes
exposta, serem considerados titulares de direitos sexuais e reprodutivos, mas não de
todos nem de forma irrestrita. O reconhecimento de quais desses direitos e o âmbito
do seu exercício dependerão da sua idade e grau de maturidade. Entendimento
contrário significaria ignorar o princípio da proteção especial e do interesse superior,
nos quais essa doutrina se sustenta. Esses princípios propugnam tratar as crianças e
os adolescentes de forma especial devido à situação de vulnerabilidade na qual se
encontram, demandando não apenas o estabelecimento de direitos especiais para
melhor protegê-los, mas também o estabelecimento de limitações ao exercício desses
direitos no intuito de preservar o seu melhor interesse1. Deve-se, nesse sentido,
rejeitar a doutrina que, ao identificar o aspecto biológico da sexualidade e da
reprodução com o amadurecimento emocional para seu exercício, vem reivindicando a
autonomia sexual como um direito absoluto de crianças e de adolescentes.
Se afirma que “una vez pasada la pubertad tanto el hombre como la mujer
son personas maduras sexualmente y, por tanto, capaces de reproducirse”,
identificando de este modo la capacidad reproductora, desde el ponto de vista
biológico, con la madurez personal cuando es obvio que en la adolescencia
no se dan simultáneamente. Se ha de evitar confundir madurez reproductora
– que se inicia en la pubertad con las primeras reglas y eyaculaciones – con
la madurez de la persona, donde se deben encontrar integrados en un
equilibrio estable los sentimientos y afectos, la inteligencia y la voluntad,
haciendo a la persona capaz de conducirse de una manera libre y
responsable (IRALA, on-line).

É, portanto, obrigação crítica do Estado brasileiro adotar medidas efetivas
contra a violação dos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes, haja
vista ser uma das formas mais cruéis de violação dos direitos de um ser humano,
conforme exposto a seguir.
3. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Dentre as formas de violência contra os seres humanos, a sexual pode ser
considerada a mais cruel, devido a atingir o que de mais íntimo tem um ser humano: a
sua sexualidade.
Trata-se de uma violência que provoca diversos tipos de danos (LOPES, 2012):

1 Cita-se, como exemplo, o art. 1517 do Código Civil – Lei n° 10.406/02 (BRASIL 2002, on-line), que
estabelece uma idade mínima para contrair casamento.
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a) Danos emocionais: a violência sexual gera na vítima sentimentos de
vergonha, culpa e baixa autoestima. Esses sentimentos provocam pesadelos, insônia,
desesperança e depressão, derivando, muitas vezes, no uso de drogas e até no
suicídio;
b) Danos físicos: a violência sexual aumenta o risco de contrair doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Ferimentos permanentes no aparelho
reprodutor, assim como, no caso das mulheres, a mutilação de seios e genitais são
muito comuns neste tipo de violência;
c) Danos psicossociais: a violência sexual provoca o afastamento da vítima do
mundo que a rodeia, com graves e até permanentes sequelas para seu
desenvolvimento psicossocial.
Há ainda poucos estudos sobre a temática o que, de por si, já é um forte
indicativo dos preconceitos que giram em torno do assunto. De qualquer forma, devese esclarecer que a violência à que aqui se faz se referência não é a do ato isolado,
mas a decorrente da coisificação do outro, ou seja, do seu uso como apenas um
objeto de prazer.
Trata-se de um ato complexo e altamente lesivo à dignidade dos seres
humanos, características que ficam ainda mais evidenciadas ao se analisar as formas
que a violência sexual apresenta (LOPES, 2013):
a) Abuso sexual
O abuso sexual é o tipo de violência que se pratica para satisfazer o desejo
sexual do próprio agressor, podendo ser realizado em um ambiente intrafamiliar ou
extrafamiliar, e envolver contato físico ou não.
Quando praticado no âmbito intrafamiliar, seu combate torna-se muito mais
difícil devido a que, na grande maioria das vezes, não é denunciada, seja por medo,
vergonha ou para “manter a união familiar”.
b) Exploração sexual
Na exploração sexual, a vítima é usada pelo agressor como um objeto para a
satisfação sexual de um terceiro em troca de alguma vantagem econômica.
São quatro as modalidades de exploração sexual: pornografia, turismo com fins
sexuais, prostituição e tráfico para fins sexuais.
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a) Pornografia é definida como a produção de material fílmico, gráfico ou
fotográfico envolvendo atividade sexual ou partes genitais de uma pessoa. A
pornografia não é crime no Brasil, exceto quando envolve a participação de crianças
ou adolescentes;
b) Turismo sexual: define-se como a viagem dentro ou fora de um país,
utilizando as estruturas e redes do turismo comum, com o propósito primordial de
manter relações sexuais comerciais com residente do lugar de destino (UNWTO, online);
O turismo sexual é uma atividade altamente lucrativa que envolve diversos
setores comerciais legais, dificultando seu combate,
É uma modalidade de exploração que envolve a cumplicidade, por ação
direta ou omissão, de agências de viagem, guias turísticos, hotéis, bares,
restaurantes, boates, lanchonetes, barracas de praia, garçons, porteiros,
postos de gasolina, taxistas, prostíbulos, casas noturnas e de massagem,
além da tradicional cafetinagem. (GOMES, 2004, p. 19).

O turismo sexual também não se encontra tipificado como crime no Brasil, mas,
ao igual que a pornografia, é uma atividade que fomenta a pratica de outros crimes
sexuais, a exemplo do tráfico de pessoas;
c) Prostituição: é definida como “toda atividade na qual uma pessoa troca
serviços sexuais por dinheiro ou qualquer outro bem” (REVERÓN, 2008, p. 25). No
Brasil, a prostituição é uma atividade lícita, não constituindo crime ou contravenção
penal. No entanto, a lei pune quem a favorece, contribui para a sua manutenção ou
dela se aproveita materialmente;
d) Tráfico para fins sexuais: o tráfico de pessoas para fins sexuais não é um
crime recente, mas vem agravando-se com a globalização, que tem derrubado as
fronteiras geográficas e facilitado o uso de meios de comunicação e transporte.
O tráfico de pessoas encontra-se definido no art. 3 do Protocolo Adicional
Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial
Mulheres e Crianças, ou Protocolo de Palermo, no qual se deu especial relevo à
proteção de crianças (ONU 2000, on-line).
Art. 3.
Definições
Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
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consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a
remoção de órgãos;
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista
qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios
referidos na alínea a);
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados
"tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos
da alínea a) do presente Artigo;
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito
anos.

Todas essas formas de violência sexual atingem crianças e adolescentes com
um poder destrutivo muito maior que no caso de adultos, devido à situação de
vulnerabilidade

na

qual

se

encontram

por

se

tratarem

de

pessoas

em

desenvolvimento.
Considerando essa especial situação de vulnerabilidade, é que no Código
Penal, Decreto nº 2.848⁄40 (BRASIL 1940, on-line) reserva-se um tratamento especial
para os crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
Assim, no Capítulo II do Título VI do Código Penal, encontramos os crimes
sexuais contra vulneráveis, sendo considerado vulnerável o menor de 14 anos (art.
217-A, caput), ou a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possui o
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não
pode oferecer resistência (art. 217-A, §1º). O bem jurídico protegido neste Capítulo é a
dignidade sexual e não a liberdade sexual, como acontece nos outros crimes do Título
VI, na medida em que o vulnerável é justamente aquele que não tem capacidade de
externar um consentimento racional pleno não se podendo, portanto, de se falar em
liberdade.
Os crimes sexuais previstos no Código Penal contra menores de 14 anos são:
a) Estupro de vulnerável (art. 217-A), ter conjunção carnal ou praticar qualquer
outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A existência de violência ou grave ameaça
é irrelevante para a tipicidade do fato. Com a Lei nº 12.015/09, passou a ser crime
hediondo;
b) Corrupção de menores (art. 218), induzir menor de 14 anos a satisfazer a
lascívia de outrem;
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c) Satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art.
218-A), satisfazer a própria lascívia ou de terceiro mediante a prática de ato sexual na
presença de menor de 14 anos;
d) Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de
menor de 18 anos (218-B), observe-se que, neste caso, considerou-se como vítima o
menor de 18 anos e não apenas o de 14.
No Capítulo V do Titulo VI, encontramos o crime de tráfico de pessoas para fins
de prostituição ou outras formas de exploração sexual na modalidade internacional
(art. 231) e nacional (231-A), prevendo-se o aumento da metade da pena quando a
vítima for menor de 18 anos.
Por outro lado, no Título VII do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei
n° 8.069/90 (BRASIL 1990, on-line), encontramos a previsão de vários crimes contra
crianças e adolescentes, dentre os quais merecem destaque, devido à sua relação
com a temática do presente texto, o art. 240 e o art. 241 que tratam da produção,
reprodução e⁄ou divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e
adolescentes.
Constata-se, assim, a existência de um sólido arcabouço jurídico-penal dispondo
sobre as diversas modalidades de violência sexual contra crianças e adolescentes,
passando-se, a seguir, à análise das políticas públicas destinadas a contribuir na
efetividade dessas normas.
4. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Foi nos anos 90, no marco da luta nacional e internacional pelos direitos
humanos de crianças e adolescentes, que a problemática da violência sexual infantojuvenil começou a ser incluída na agenda política dos Estados.
Assim, em 1996, realizou-se na cidade de Estocolmo o I Congresso Mundial
contra a Exploração Sexual de Crianças, no qual os Estados participantes propuseram
diversas diretrizes e programas de cooperação internacional para o combate da
violência sexual infanto-juvenil (PAIXÃO; DESLANDES, 2010).
Influenciado pelas discussões levantadas nesse Congresso, a Associação
Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência (ABRAPIA)
implantou, em 1997, a Rede de Informações sobre Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes (RECRIA) para auxiliar na sistematização dos dados relativos à
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problemática. A ABRAPIA criou também o Disque-Denúncia que, em 2003, passou a
ser coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).
Já em 2000, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) aprovou o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes, estruturado em seis eixos estratégicos (SEDH, on-line):
a) Análise da Situação: conhecer o fenômeno da violência sexual contra
crianças e adolescentes em todo o país;
b) Mobilização e Articulação: fortalecer as articulações nacionais, regionais e
locais de combate à violência sexual, envolvendo também à sociedade civil;
c) Defesa e Responsabilização: atualizar a legislação, combater a impunidade,
disponibilizar serviços de notificação e capacitar os profissionais da área jurídicopolicial; implantar e implementar os Conselhos Tutelares, o Sistema de Informações
para a Infância e a Adolescência (SIPIA) e as Delegacias especializadas de crimes
contra crianças e adolescentes;
d) Atendimento: garantir o atendimento especializado de crianças e
adolescentes em situação de violência sexual, assim como suas famílias, por
profissionais especializados e capacitados;
e) Prevenção: assegurar ações preventivas contra a violência sexual,
promovendo ações de educação, sensibilização e autodefesa das crianças e dos
adolescentes;
f) Protagonismo Infanto-Juvenil: promover a participação ativa de crianças e
adolescentes na defesa de seus direitos e no acompanhamento da execução do
Plano.
Com a finalidade de garantir um atendimento especializado a crianças e
adolescentes vítimas da violência sexual, em dezembro 2001 (Portaria n° 878⁄2001)
criou-se

o

Programa

Sentinela,

idealizado

dentro

de

uma

concepção

intergovernamental e intersectorial.
A implementação do Programa Sentinela deu-se por meio dos Serviços e
Centros de Referência, dotados de estrutura física e de uma equipe técnica forma por
assistente social, psicólogo, educador social e, em alguns casos, por equipe jurídica. A
seleção dos locais onde esses Centros foram criados tomou como base o número de

2950

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

ocorrências notificadas de violência sexual. Atualmente, os Centros são chamados
“Centro de Referencia Especializado de Assistência Social” (CREAS), e se encontram
em muitos municípios.
No Guia de Orientação do CREAS é destacada a necessidade de instituir
uma ação eficaz no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, com destaque para a necessidade de estabelecer em
primeira instância a confiabilidade na declaração da vítima, um trabalho
minuciosos quanto à identificação da problemática com a maior precisão
sobre o tipo de violência na qual a vítima está, ou foi submetida, assim como
o atendimento à família e o estabelecimento de um conjunto de ações e
procedimentos encadeados que visam à preservação da vítima a partir da
“privacidade, do sigilo e da inviolabilidade dos registros”, para que os sujeitos
(vítimas e familiares) não sejam revitimizados no processo de notificação,
investigação e atendimento em geral (ROCHA; LEMOS; LIRIO, 2011, p. 16).

Nos municípios onde não há um CREAS, o atendimento é realizado pelos
Centros de Referências da Assistência Social (CRAS), que atendem diversas
vulnerabilidades sociais.
Em 2003, o Plano passou por uma reforma com o objetivo de construir
indicadores de monitoramento e avaliação das políticas públicas que vinham sendo
adotadas, dando lugar ao Programa de Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR), cujas
principais metas são:
[...] promover mecanismos de exigibilidade dos direitos (defesa jurídica) às
vítimas da violência sexual infanto-juvenil; garantir o atendimento adequado
para crianças, adolescentes e familiares em situação de violência sexual;
integrar as Políticas Sociais Básicas consolidando redes de atenção às
crianças, adolescentes e famílias violadas sexualmente; desenvolver os
instrumentos de comunicação social como estratégia de visibilidade e
controle social das situações que representem risco ou ocorrência de
violações dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, em especial
no tocante a integridade física e psíquica [...] (SEDH, on-line).

Em outubro de 2010 foi aprovado o Plano Decenal de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes, com o objetivo principal de “articular as várias políticas
setoriais voltadas ao público infanto-juvenil, além de orientar a implementação de
políticas que efetivamente garantam os direitos de crianças e adolescentes” (UNICEF,
on-line).
Para acompanhar as metas traçadas no Plano Decenal, decidiu-se que as ações
previstas no Plano Nacional fossem também implementadas até 2020, reafirmando-se
o compromisso do Poder Público de defender os direitos das crianças e dos
adolescentes, especialmente dos que se encontram em situação de ameaça ou
violação do seu direito a uma sexualidade segura e saudável.
No Município de Fortaleza são diversos os Programas que, por meio da
Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI)⁄Coordenadoria da Criança e
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Adolescência (FORTALEZA, on-line), vêm sendo implementados a partir das diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional e no Plano Decenal. Assim, citam-se os seguintes:
a) Ponte de Encontro: realiza abordagens nos locais onde há a presença de
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, em situação de rua e mendicância;
b) Programa Rede Aquarela: coordena e executar ações de enfrentamento à
violência sexual contra crianças e adolescentes. O Programa é composto pelo Núcleo
de

Disseminação/Pair

(Programa

de

Ações

Integradas

e

Referencias

de

Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro); Núcleo de
Atendimento Psicossocial; Unidade Aquarela/DCECA (Delegacia de Combate à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescente); Unidade Aquarela da 12ª Vara da
Infância (Vara Especializada para apuração de crimes praticados contra crianças e
adolescentes);
c) Programa Famílias Defensoras: trata-se de um projeto de transferência de
renda destinada às famílias com crianças e/ou adolescentes de até 18 anos
incompletos, em situação de vulnerabilidade ou risco social;
d) Programa Adolescente Cidadão: é um programa de profissionalização para
adolescentes e jovens de 16 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade social, em
situação de rua, exploração sexual ou cumprindo medidas socioeducativas em meio
aberto;
e) Programa de Acolhimento Institucional: objetiva promover e garantir o direito
de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, sendo um espaço de
acolhimento de caráter provisório destinado a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos
incompletos, cujos vínculos familiares estejam fragilizados e/ou rompidos. Unidades:
Casa dos Meninos, Casa das Meninas, Espaço Aquarela e Espaço Temporário de
Acolhimento.
Verifica-se a existência, tanto no nível federal como no municipal, de diversos
Planos e Programas de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes,
entretanto, a realidade mostra que o problema ainda está longe de ser resolvido.
Os números de casos de violência sexual infanto-juvenil continuam alarmantes,
o que nos mostra a necessidade de enfrentar o problema a partir de outros enfoques.
Nesse sentido, as políticas públicas devem deixar de continuar tratando
crianças e adolescentes como objetos de proteção, para passar a tratá-los como
sujeitos de direitos, com capacidade para opinar, participar e decidir sobre os assuntos
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que diretamente lhes afetam, ainda que, em concordância à sua idade e grau de
amadurecimento moral (LOPES, 2011).
Desse modo, é necessário empoderar crianças e adolescentes, de forma a que
possam desenvolver as habilidades necessárias para se proteger contra a violência
sexual, de forma a torná-las capazes de resguardar não apenas sua sexualidade, mas
sua própria dignidade humana.
CONCLUSÃO
Desde a adoção da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, muitas
conquistas na defesa dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes têm sido
alcançadas.
No entanto, em pleno século XXI, ainda há muito por fazer na busca pelo
reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos. A
sociedade, em geral, continua tratando-os apenas como objetos de proteção,
desconhecendo, assim, a sua capacidade para a construção de soluções de alguns
dos problemas que diretamente os afetam, como é o caso da violência sexual.
A violência sexual contra crianças e adolescentes é produto do exercício de um
poder violento, ilegítimo, que destrói a identidade da vítima, e que é auxiliada e
reforçada pela cumplicidade do silêncio da sociedade, impregnada de valores
preconceituosos.
Nesse contexto, neste trabalho evidenciou-se a importância do respeito ao
direito das crianças e dos adolescentes de opinar e participar nas decisões que
diretamente lhes afetam, conforme o proposto pela Doutrina da Proteção Integral,
acolhida na legislação internacional e nacional.
Empoderar crianças e adolescentes contra a violência sexual irá, sem dúvida,
contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de prevenção, combate e
recuperação das vítimas.
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Política Pública destinada ao Acolhimento Institucional a Crianças e
Adolescentes no município de Belo Horizonte.
Daniel Santos da Silva
(Secretaria Estadual de Defesa Social)
Lorena Maia
(Universidade Federal de Minas Gerais)
RESUMO
Este trabalho analisa a política pública de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes no município
de Belo Horizonte. Toma como objeto de estudo as ações, os avanços e desafios enfrentados pelo Município.
O desenvolvimento desta pesquisa buscou realizar um levantamento bibliográfico e documental sobre a
política pública destinada ao acolhimento institucional. Ademais, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com alguns atores relevantes da Secretaria Municipal Adjunta da Assistência Social e do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ambos do Município de Belo Horizonte. Os
resultados mostram que a política pública do Município se originou de um processo lento, não uniforme onde
prevaleceram ações pontuais ao invés de uma estrutura ordenada e planejada, mas que sofreram a influencia
das diretrizes nacionais, sobretudo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que procurou a
estas se adequar.
Palavras-Chave: Políticas Públicas, Acolhimento Institucional; Crianças e Adolescentes.

1. INTRODUÇÃO
O estudo do Direito da Criança e do Adolescente deve ser percebido em face do conjunto dos direitos
fundamentais, dos direitos humanos, consubstanciados em um estatuto próprio que veio regulamentar os
princípios constitucionais e as normas internacionais, denominado Estatuto da Criança e do Adolescente ECA.
O ECA enquanto ordenamento jurídico básico é considerado um marco no tratamento legal à criança e
à juventude brasileira. Ele significou uma ruptura na forma de conceber e tratar a criança e o adolescente,
tendo como ponto de partida o reconhecimento deles como sujeitos de direitos. A promulgação do ECA
estabelece uma nova institucionalidade, reordenando competências, conteúdos, formatos e atribuições,
redefinindo as relações entre Estado e sociedade e entre esferas governamentais no campo da infância e
juventude (FJP, 2000).
O ECA afirma crianças e adolescentes enquanto sujeito de direitos. A própria lei assegura a esse
público o direito de serem criados e educados no seio da sua família e, excepcionalmente, em família
substituta. No caso de ruptura desses vínculos, quando por qualquer motivo o afastamento familiar se fizer
necessário, deverá o Estado zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, visto que sempre que seus
direitos estiverem ameaçados ou violados será aplicada uma medida de proteção.
Dentre as medidas de proteção previstas no ECA está à medida de acolhimento institucional, que
deve ser realizada por entidades que atendam crianças e adolescentes em situação de abandono, risco social
e pessoal. O estatuto a define como “medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para
reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando
privação de liberdade”.
Assim, essas crianças e adolescentes, por se encontrarem em situação de risco, são separados da
sua família e da sua comunidade e acolhidos em instituições que promovam a sua proteção integral,
enquanto não haja possibilidade de retornarem as suas origens.
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A realidade das entidades que realizam acolhimento institucional na cidade de Belo Horizonte se
apresenta de maneira heterogênea. A política pública de acolhimento institucional em suas diferentes facetas
tem demandado informações capazes de subsidiar e direcionar melhor as ações do poder público em
articulação com a sociedade.
Esse artigo aborda a evolução recente da política pública de acolhimento institucional à infância e
juventude buscando reconstruir o processo de elaboração dessa política pública, utilizando uma tipologia de
visualização e interpretação proposto por Secchi, 2010, que organiza a vida de uma política pública em fases
seqüenciais e interdependentes, são elas: 1) identificação do problema 2) Formação da agenda 3) formulação
de alternativas 4) tomada de decisão 5) implementação 6) avaliação 7) extinção. Essas fases normalmente se
apresentam misturadas, e as seqüências se alternam. Em síntese, pretende perquirir como ocorreu o
processo de elaboração da política pública destinados à institucionalização de crianças e adolescentes, no
município de Belo Horizonte.

2. SÉCULO XX: DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO BRASIL E NO MUNDO –
OLHANDO A INSTITUCIONALIZAÇÃO
Com o intuito de melhor compreender o acolhimento institucional é importante entender o papel que a
criança e o adolescente ocupavam como destinatários de políticas públicas. Isso porque, ao longo do tempo
surgiram dois modelos de políticas distintos, tanto normativo quanto empírico. O primeiro adota a lógica da
institucionalização, amparado na doutrina da situação irregular, já o segundo altera tal concepção e passa a
tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.
No início do século XX, as políticas voltadas para a infância e juventude eram de supressão de
direitos, não havia distinção de tratamento entre adultos e crianças, os “menores” eram alojados de forma
indiscriminada com adultos e a formalidade e inflexibilidade da lei penal impedia a tarefa de
repressão/proteção próprias para este público (SARAIVA, 2009). Em Paris, no período de 29 de junho a 1º de
julho de 1911, foi realizado o “Primeiro Congresso Internacional de menores”, onde foram lançados os
fundamentos da Doutrina da Situação Irregular. Saraiva, 2009, assinala que a “Declaração de Genebra de
Direitos da Criança”, adotada pela Liga das Nações em 1924, foi o primeiro instrumento internacional a
proclamar e afirmar direitos das crianças. Todavia, referida declaração não conseguiu atingir o
reconhecimento internacional dos direitos da criança.
Foi neste cenário, que se estabeleceram os fundamentos das legislações de “menores” no mundo,
rompendo com o denominado caráter indiferenciado, substituído pelo caráter tutelar. Para Saraiva (2003) “na
linha deste caráter tutelar da norma, a nova ordem acabava por distinguir as crianças bem nascidas daquelas
excluídas, estabelecendo uma identificação entre a infância socialmente desvalida e a infância “delinqüente”,
criando uma nova categoria jurídica: os “menores”.
Machado (2003) afirma que esta nova categoria expressa no binômio carência/delinqüência, aliada à
diferença que se faz entre as crianças inseridas neste conceito e as boas crianças, corrobora todo o direito
material da criança e adolescente e as instâncias judiciais criadas para a aplicação desse direito especial, que
já nasceu “menor”. Saraiva (2009) esclarece que o perverso binômio carência/delinqüência marcou a lógica
operativa deste sistema resultando em confusão conceitual, vez que não distinguia os abandonados dos
infratores.
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Como reflexo destas discussões surge no Brasil, em 1923, o juízo de menores, órgão centralizador do
atendimento oficial destinado ao menor, que desempenhava funções relativas à vigilância, regulamentação e
intervenção direta sobre a parcela da população empobrecida, com ênfase na internação dos menores
abandonados e delinqüentes, se apresentando como instrumento de assistência social exercido pela
autoridade do magistrado. Este modelo contou com grande respaldo da imprensa da época, que se
encarregou de defendê-lo, difundi-lo e legitimá-lo na sociedade, inclusive perante as famílias pobres,
notadamente constituídas de mães e filhos, que passaram a ter no Juízo de Menores uma alternativa de
cuidado e educação para sua prole (RIZZINI e RIZZINI, 2004). Nesta linha, Machado (2003, p.42) ressalta:
Com a constituição dos juízos de menores e a cristalização do direito do menor, criou-se um
sistema sociopenal de controle de toda a infância socialmente desassistida, como meio de
defesa social em face da criminalidade juvenil, que somente se revelou possível em razão da
identificação jurídica e ideológica entre infância carente e infância delinqüente.

No Brasil, o Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, criou o Código de “menores”, também
conhecido como código de Código Mello Matos, este diploma tratava da infância "exposta", "abandonada" e
"delinqüente. As crianças e os adolescentes eram considerados objeto de vigilância da autoridade pública na
figura do juiz, a infância e juventude passaram de objeto de caridade para objeto de políticas públicas. A
intervenção do Estado sobre a infância pobre tomou as proporções de uma verdadeira ação social do Juízo
de Menores. O eixo desta legislação se manifestava pela generalidade de suas normas – avessas à
taxatividade de sua incidência, e pela absoluta discricionariedade e arbitrariedade conferidas ao Juiz de
Menores, com forte ênfase para a internação de crianças (FACHINETTO, 2004).
Marcílio apud Baptista (2002) alega que a aprovação do Código de “menores”, em 1927, é trazida por
alguns autores como um marco na história da assistência à infância, na medida em que esta passa a ser um
atributo do Estado, muito embora fosse ressaltada a inexistência de fronteira clara entre a assistência estatal,
a filantrópica e a caritativa.
Entretanto, o Código de Mello Matos sob o pretexto da proteção e assistência submetia qualquer
criança, inclusive as em condição de pobreza, à ação da justiça e da assistência. O Capítulo X, que trata "Da
vigilância sobre os menores", evidencia tal finalidade ao conferir ampla liberdade à autoridade pública, os
juízes de “menores”, para que esta fiscalize e realize as investigações necessárias em qualquer lugar em que
o “menor” se encontre. A temática do “menor” era tratada por meio da cultura da institucionalização dos
jovens infratores ou de qualquer um que fosse declarado em abandono pela autoridade pública. A Doutrina do
Direito do “menor” surgiu para acabar com a confusão da criança com o adulto, mas não conseguiu impedir o
binômio carência/delinqüência, com uma infeliz criminalização da pobreza.
Nesta perspectiva RIZZINI e RIZZINI (2004, p.70) expõem:
A intervenção sobre as famílias pobres, promovida pelo Estado, desautorizava os pais em seu
papel parental. Acusando-os de incapazes, os sistemas assistenciais justificavam a
institucionalização de crianças. Os saberes especializados vieram confirmar a concepção da
incapacidade das famílias, especialmente as mais pobres, em cuidar e educar seus filhos e
foram convocados a auxiliar na identificação daquelas merecedoras da suspensão ou
cassação do pátrio-poder.

De modo a viabilizar esse novo modelo, os poderes públicos empreenderam uma política de criação
de instituições, com a finalidade de atender às categorias de “menores” que vinham se definindo com mais
clareza: os abandonados, os moralmente abandonados e os delinquentes. No entanto, a demanda era
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crescente e, apesar do esforço governamental, tornava-se imprescindível alargar a rede de atendimento. Para
isso, por meio dos juízes de menores, o poder público selou aliança com as institutos privados que já
ofereciam atendimento à população pobre, através do qual, ao tempo em que afirmou a intervenção da justiça
no campo social e não estritamente punitivo-repressivo, permitiu às entidades filantrópicas resgatar sua
intervenção sobre a população pobre (FACHINETTO, 2004).
Em 1940, surge outro importante diploma legal, em sua exposição de motivos, o Código Penal, afirma
que “não cuida o projeto dos imaturos (“menores" de 18 anos) senão para declará-los inteira e irrestritamente
fora do direito penal (art. 23), sujeitos apenas à pedagogia corretiva da legislação especial”. A legislação
especial citada não diferenciava delinqüentes de abandonados, sendo muitas vezes os termos tomados como
sinônimos. O art. 1º do Decreto Nº 17.943-A de 12 de outubro de 1927 dispõe que O “menor”, de um ou outro
sexo, abandonado ou delinqüente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade
competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código.
Com o objetivo de atender os “menores”, no governo Vargas, em 1942, foi criado o Serviço de
Assistência aos Menores (SAM) que se caracterizava como um órgão do Ministério da Justiça que funcionava
como um equivalente do sistema penitenciário para a população “menor” de idade. Saraiva (2009), aponta
que “a orientação do SAM é, antes de tudo, correcional-repressiva, e seu sistema baseava-se em internatos
(reformatórios e casas de correção) para adolescentes autores de infração penal e de patronatos agrícolas e
escolas de aprendizagem de ofícios urbanos para menores carentes e abandonados”. As medidas aplicadas
aos “menores” eram sem limitação temporal, mantendo um caráter muito próximo das medidas de
seguranças aplicadas aos inimputáveis por incapacidade mental.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembléia das Nações Unidas 1948 e
ratificada pelo Brasil, fez ecoar universalmente que a criança merecia ser elemento de cuidados e atenções
especiais. O item dois do artigo XXV dispõe expressamente que "a maternidade e a infância têm direito a
cuidados e assistência especial. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da
mesma proteção social".
Souza (2002) acredita que, a partir deste reconhecimento manifestado na Declaração Universal de
Direitos do Homem, nasce um sistema pelo qual as Nações Unidas passaram a garantir os direitos da criança
por meio de tratados internacionais de caráter geral, em regra, acordos internacionais de direitos humanos,
sinalizando para a comunidade internacional o surgimento de um instrumento específico relativo aos direitos
da criança.
O primeiro instrumento particular a aparecer com real importância dentro da nova ordem internacional
que se estabelecia foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança, no ano de 1959. A Declaração é
composta por dez princípios através dos quais se consegue verificar o direito da criança à proteção especial.
Nesse sentido, ela dispõe que devem ser conferidas às crianças todas as oportunidades para seu
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de
liberdade e dignidade. Para que isso seja atingido à sociedade e as autoridades públicas devem propiciar
cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência
sempre tendo como diretriz o melhor interesse da criança.
Na década de 1960, o Estado brasileiro assumiu mais plenamente o papel de interventor e principal
responsável pela ação frente à criança e ao adolescente pobre ou infrator. A Política Nacional de Bem-Estar
do Menor adotou uma gestão centralizadora e vertical, fundada em padrões uniformes de atenção direta
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implementados por órgãos executores inteiramente uniformes em termos de conteúdo, método e gestão. A
Fundação Nacional do Bem Estar do Menor tinha por objetivo formular e implantar a política nacional do bem
estar do menor, mediante o estudo do problema e do planejamento das soluções, e a orientação, a
coordenação e a fiscalização das entidades que executem essa política. (BAPTISTA, 2002)
O órgão gestor desta política é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), tendo
como órgãos executores nos estados as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM). Orientada
pela doutrina da situação irregular, tinha por destinatários apenas crianças e adolescentes considerados em
situação irregular, inclusive àqueles carentes em razão da dificuldade dos pais para mantê-los, colocando-os
na condição de objeto potencial de intervenção do sistema de justiça (Saraiva, 2009).
Nesta linha Fachineto (2004, p. 38) destaca:
Com esta legislação e pela estrutura de atendimento existente nas entidades de atendimento
mantidas pela rede FUNABEM-FEBEM’s, permaneceu elevado o número de internações de
crianças, principalmente de setores pauperizados da sociedade brasileira, sendo que apenas
pouco mais de 3% da população internada pertencia ao grupo de autores de infrações penais,
consagrando-se o sistema de controle da pobreza, definido por Emílio Garcia Mendes como
sociopenal, tendo na figura do Juiz de Menores o instrumento de execução e controle mais
contundente.

No ano de 1979 surge no país o Código de Menores que teve por ideologia a doutrina da Situação
Irregular. O código tinha destinatário definido, ou seja, aplicava-se somente àqueles em situação irregular ou
inadaptados. Quando o “menor" se enquadrasse na situação irregular, qualquer pessoa podia tirar sua
liberdade e conduzi-lo à presença dos juízes de “menores”, o juiz analisava se o "menor" se encontrava ou
não em situação irregular, caso estivesse, o juiz passava então a ter todos os poderes sobre ele, e poderia
até mesmo interná-lo, se achasse que ele apresentava "desvio de conduta", conforme artigo 41 da Lei 6.697,
de 10 de outubro de 1979.
O código do Menor, de 1979, oficializava o papel da FUNABEM e estabelecia que a mesma atendesse
não só à condição dos desvalidos, abandonados e infratores, mas também à adoção dos meios tendentes a
prevenir ou corrigir as causas dos desajustamentos. Este novo código determinava a criação pelo Poder
Público de instituições de assistência e de proteção ao menor. O Poder Público deveria dispor de centros
especializados dedicados à recepção, triagem, observação e à permanência de menores. Esta deliberação
colocou as FEBEM's sob responsabilidade dos governos estaduais, mas sujeitas à supervisão das “políticas”
gerais estabelecidas pela FUNABEM. A maior parte dessas entidades já existia e funcionava desde o século
passado tendo sido repassadas para os governos estaduais, que se incumbiam do abrigamento dos menores
carentes e dos menores infratores (BAPTISTA, 2002).
Completa Machado apud Saraiva (2009, p. 55):
A implementação desta política pública, entretanto, acabou por gerar, tão somente, uma
condição de sub-cidadania de expressivo grupo de jovens criados longe de núcleos familiares,
nas grandes instituições, que acabaram adultos incapazes do exercício de suas
potencialidades humanas plenas. Além da também indigna e absurda retirada arbitrária de
expressivo número de crianças de tenra idade da companhia de seus pais para colocação em
adoção, sem que houvesse significativa violação dos deveres do pátrio-poder, apenas em
função da carência econômica das famílias.

Mary Beloff apud Saraiva (2009, p. 52) aponta algumas características da situação irregular: a) As
crianças e os jovens aparecem como objeto de proteção, não são reconhecidos como sujeitos de direitos, e
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sim como incapazes. Por isso as leis não são para toda a infância e adolescência, mas sim para os
“menores”. b) São utilizadas categorias vagas e ambíguas nas figuras jurídicas que são do “tipo aberto”, de
difícil apreensão desde a perspectiva do direito, tais como “menores em situação de risco ou perigo moral ou
material”, ou “em circunstâncias especialmente difíceis”, enfim estabelece-se o paradigma da ambigüidade. c)
Neste sistema, é o menor que está em situação irregular, são suas condições pessoais, familiares e sociais
que o convertem em um “menor em situação irregular” e por isso objeto de uma interferência estatal
coercitiva, tanto ele como sua família. d) Estabelece-se uma indistinção entre crianças e adolescentes que
cometeram delito com questões relacionadas com as políticas sociais e de assistência, conhecido como
“sequestro e judicialização dos problemas sociais”. e) Como conseqüências deste conjunto desconhecem-se
todas as garantias reconhecidas pelos diferentes sistemas jurídicos no Estado de Direito, garantias estas que
não são somente para pessoas adultas. f) Principalmente, a medida por excelência que é adotada pelos
Juizados de Menores, tanto para infratores da lei penal quanto para as “vítimas” ou “protegidos”, será a
privação de liberdade. Todas estas medidas adotadas por tempo indeterminado.
A década de 80, conforme Baptista (2002), pós-regime militar, foi marcada pela expansão da
democracia e pela intensa articulação e participação social em defesa dos direitos pela cidadania. Possibilitou
o aparecimento do Fórum Permanente de Defesa da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), espaço este
em que foram debatidos temas relativos à ausência de políticas públicas de atendimento para a infância e
juventude, à democratização precária das instituições e à necessidade de reverter o quadro de abandono do
segmento crianças e adolescentes. Tais debates influenciaram na elaboração da Constituição Brasileira
(CF/88) a inclusão dos artigos 226 a 230, desencadeando forte mobilização e pressão popular, gestando-se o
movimento pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Em 1988, inaugura-se uma nova concepção frente à situação da criança e do adolescente
denominada doutrina da proteção integral, o capítulo VII da nova carta política é destinado à Família, à
Criança, ao Adolescente, ao Jovem e ao Idoso que devem ser tratados com absoluta prioridade pela família,
pelo Estado e pela sociedade. Com a volta da democracia, o Código de “menores” e o Juízes de “menores”
desapareceram do cenário jurídico.
Em 1989, no trigésimo aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, a Assembléia-Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), reunida em Nova York, aprovou a Convenção sobre os Direitos da
Criança. Surge então um documento global, com força coercitiva para os Estados signatários, entre eles o
Brasil, que garantem Direitos da Criança, tal documento consagrava a doutrina da Proteção Integral
(SARAIVA, 2009).
A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, tem um
papel superior e preponderante no embasamento da criação ou reforma de toda e qualquer norma
reguladora, no campo da família e no embasamento de processos de reforma administrativa, de implantação
e implementação de políticas, programas, serviços e ações públicas. A Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos da Criança assegura as duas prerrogativas maiores que a sociedade e o Estado devem conferir à
criança e ao adolescente, para operacionalizar a proteção dos seus Direitos Humanos: cuidados e
responsabilidades. (BRASIL, 2006).
Ao se trabalhar a temática referente ao acolhimento institucional é necessário observar a Constituição
federal de 1988 – CF/88, pois a partir dela se originaram as demais legislações que são abordadas neste
estudo, tais como: o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
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além das normativas do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

que

possuem princípios e diretrizes que norteiam a política de acolhimento.
Fruto da conjuntura internacional e das diretrizes da Constituição Federal de 1988 surge a Lei
8.069/90 – O Estatuto da Criança e do Adolescente – rompendo com a norma de 1979 e com a doutrina da
situação irregular
Silva e Gueresi (2003, p.12):
Também em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente coroa esse novo paradigma de
abordagem das questões relativas a crianças e adolescentes, constituindo-se na única
legislação adequada aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da
Criança no contexto latino-americano. Para Mendez (1994e, p. 54), entre outras inovações, as
principais que caracterizam o ECA são: i) a municipalização da política de atendimento direto;
ii) a eliminação de formas coercitivas de reclusão por motivos relativos ao desamparo social,
por meio da eliminação da figura da situação irregular; iii) a participação paritária e deliberativa
governo/sociedade civil, estabelecida por intermédio da existência de Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente; e iv) a hierarquização da função judicial, com a criação do
Conselho Tutelar - órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

A Constituição Federal estabelece que a “família é à base da sociedade” (Art. 226) e que, portanto,
compete a ela, juntamente com o Estado, a sociedade em geral e as comunidades, “assegurar à criança e ao
adolescente o exercício de seus direitos fundamentais” (art. 227). Neste último artigo, também especifica os
direitos fundamentais especiais da criança e do adolescente, ampliando e aprofundando aqueles
reconhecidos e garantidos para os cidadãos adultos no seu artigo 5º. Dentre estes direitos fundamentais da
cidadania está o direito à convivência familiar e comunitária.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Livro II, parte Especial, verifica-se a obrigatoriedade da
definição de políticas públicas intersetoriais, capazes de prevenir ou abreviar ao máximo a questão relativa ao
acolhimento institucional de crianças e adolescentes.
A implementação dessas políticas em nível municipal e estadual tem por objetivo, por um lado, evitar
acolhimento institucional injustificado, e por outro, assegurar que as crianças e adolescentes acolhidos sejam
monitorados pela autoridade judiciária e pelos responsáveis pela execução da política municipal garantindo o
direito à convivência familiar, na perspectiva de promover, de modo mais célere possível, a reintegração
familiar ou, quando isto não for possível, por qualquer razão inteiramente justificada, sua colocação em
família substituta, nas diversas modalidades previstas: guarda, tutela, adoção.
As unidades de acolhimento institucional são responsáveis por zelar pela integridade de crianças e
adolescentes sempre que os seus direitos estiverem ameaçados ou tenham sido violados por ação ou
omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou em razão de
sua conduta.
Silva (2004) dispõe que com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 e com a aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, teve início um processo que exigiu mudanças e revisão das
práticas adotadas por aqueles que desenvolvem serviços para crianças e adolescentes. No caso específico
do acolhimento institucional verificou-se a necessidade de reordenamento visando se adaptar à nova
legislação, levando em consideração novos princípios, destacando-se os seguintes: a) Condição da criança e
do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos no
ECA, em outras leis, bem como na Constituição Federal; b) Proteção integral e prioritária: a interpretação e
aplicação de toda e qualquer norma contida nas legislações deve ser voltada à proteção integral e prioritária
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dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; c) Substituição da tendência assistencialista por
propostas de caráter socioeducativo e emancipatório; d) Prioridade à manutenção da criança e do
adolescente na família e na comunidade, buscando-se prevenir seu abandono; e) Garantia do pleno
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social às crianças e aos adolescentes, em condições de
liberdade e dignidade; f) Garantia de que o acolhimento seja de fato uma medida de proteção social
caracterizada pela provisoriedade.
Nos anos de 2004 e 2005, em âmbito nacional, foram aprovadas e publicadas pelo Conselho Nacional
de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e a Norma Operacional Básica –
NOB/SUAS, marco no processo de institucionalização da política de assistência social, tendo como intuito
materializar as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência Social. Em 2005, a NOB/SUAS vem
regular as bases operacionais do Sistema único da Assistência Social.
Para cumprir seus objetivos e seguindo os princípios e diretrizes da LOAS, o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) reorganiza os serviços, programas, projetos e benefícios de acordo com as
funções que desempenham, o universo de pessoas que deles necessitam e sua complexidade. São
estabelecidos padrões de serviços, que precisam ser difundidos e assimilados, paulatinamente, nas ações de
Assistência Social, sob diferentes aspectos tais como: eixos de atuação, nomenclatura dos equipamentos,
qualidade dos atendimentos, indicadores de avaliação e resultados.
De acordo com a PNAS (2004) e com a NOB/SUAS (2005), são funções da política: a proteção social
de assistência social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos assistenciais. A PNAS/2004
hierarquiza as proteções afiançadas na política de assistência social, classificadas como proteção social
básica – com objetivo de prevenir situações de risco, por meio de potencialidades e aquisições e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; e proteção social especial – é a modalidade de
atendimento à família e indivíduos em situação de risco pessoal e social em virtude de abandono, maus tratos
físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras e cujas linhas de atuação devem
abranger desde o provimento do acesso a serviços de apoio e convivência até a inclusão em redes de
atendimento tendo estreita interface com o sistema de garantia de direitos.
Em novembro de 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais, organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (conforme diferenciação exposta acima).
Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (2009) integram a proteção social básica os seguintes serviços: Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção
Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
Os serviços de proteção social especial podem ser subdivididos em serviços de média e alta
complexidade. São considerados serviços de Média Complexidade aqueles que oferecem atendimento às
famílias, seus membros e indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não
foram rompidos requerendo atenção especializada e mais individualizada e/ou acompanhamento sistemático
monitorado. As intervenções nas famílias em situações de violação de direitos e cujos vínculos familiares
encontram-se frágeis, mas não rompidos envolvem desde a garantia da sobrevivência até a inclusão em
redes sociais de atendimento e solidariedade. Importante, nessa situação, a criação de estratégias de
2964

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

atenção que visem à reestruturação do grupo familiar, a elaboração e o fortalecimento de referências morais
e afetivas para que a família readquira autonomia no exercício de suas funções.
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais integram a proteção social
especial de Média Complexidade os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a
Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade; Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade inclui os serviços que garantem a proteção integral
para família e indivíduos que se encontrem sem referência e ou em situação de ameaça. Prioriza a
construção de novos modelos de atenção aos indivíduos que não contam mais com a proteção e o cuidado
de suas famílias.
Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais integram a proteção social especial de
Alta Complexidade os seguintes serviços: Serviço de acolhimento Institucional; Serviço de Acolhimento em
República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de Proteção em Situações de
Calamidades Públicas e de Emergências.
Na tipificação o serviço de acolhimento institucional é descrito como sendo o realizado em diferentes
tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados,
com a finalidade de garantir a proteção integral. A organização do serviço deverá conferir ao usuário
privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça
etnia, religião, gênero e orientação sexual.
As entidades que realizam atendimento a crianças e adolescentes, objeto desse estudo, devem ter
sempre a concepção da provisoriedade e excepcionalidade da medida. O serviço deve ser oferecido a
crianças e adolescente de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência. As unidades
não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de
origem das crianças e adolescentes atendidos.
O impacto social desejado por essa política pública é que o acolhimento institucional possa contribuir
para: a diminuição das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; a
redução da presença de pessoas em situação de rua ou de abandono; possibilitar a construção da autonomia
daquelas crianças e adolescentes; o acesso a serviços socioassistenciais de maneira a gerar oportunidades;
ruptura do ciclo de violência, negligência doméstica e familiar.
No sentido de permitir uma melhor visualização sobre o tratamento dispensado às crianças e
adolescentes pelas leis citadas acima, foi construído um quadro comparativo, onde se consegue verificar,
claramente, a substituição do modelo adotado pela doutrina da situação irregular pelo modelo adotado na
doutrina da proteção integral. Anexo I

3.

POLÍTICA

PÚBLICA

DESTINADA

AO

ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

A

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE APÓS O ECA
O ponto de vista adotado no exame que se segue visa ressaltar a importância das normas de
funcionamento e dos procedimentos executados pelo Estado e, mais particularmente, pelas instituições, na
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determinação dos resultados da política de acolhimento institucional. Sob esta ótica as instituições não são
apenas arenas onde os interesses sociais se confrontam, mas são também conjuntos de procedimentos que,
ao analisarem interesses, permitem o uso de certos recursos e excluem outros.
Para Coelho (1998) os resultados de uma política pública dependem não apenas da força dos
interesses em confronto, mas também da forma como os procedimentos executados no interior das agências
burocráticas reforçam ou inibem as iniciativas tomadas por diferentes atores.
Nas palavras da autora:
A possibilidade de que o Estado venha a assumir novas políticas é, assim, largamente
determinada pelas políticas prévias, que criaram certas capacidades administrativas, definiram
uma distribuição de recursos, incentivaram alianças e consolidaram procedimentos
burocráticos. A própria necessidade de reformas é percebida a partir dos problemas detectados
nas políticas existentes e as novas políticas serão construídas sobre programas e estruturas
preexistentes.

Retomando a idéia exposta na introdução desse artigo, para Secchi (2010) o processo de elaboração
de políticas públicas pode se caracterizar por um esquema de visualização e interpretação que organiza a
vida de uma política pública em fases seqüenciais e interdependentes e que, segundo o autor, sete são as
fases principais: 1) identificação do problema 2) Formação da agenda 3) formulação de alternativas 4) tomada
de decisão 5) implementação 6) avaliação 7) extinção. Com a finalidade de tornar mais inteligível como
ocorreu o processo de elaboração da política pública destinados à institucionalização de crianças e
adolescentes em Belo Horizonte optou-se por reconstruí-lo tendo como aporte essas fases, salientando que
essas fases normalmente se apresentam misturadas, e as seqüências se alternam.

3.1 Identificação do Problema e Formação da agenda
Para Kingdon (1995), a agenda é a lista de temas ou problemas que são alvo em dado momento de
séria atenção tanto da parte das autoridades governamentais como de pessoas fora do governo, mas
estreitamente associadas às autoridades. Assim, um processo de estabelecimento de agenda filtra o conjunto
de temas que poderiam ocupar suas atenções produzindo a lista de temas na qual eles realmente se
concentram.
Um problema pode ser entendido como a discrepância entre a situação antecedente e a situação ideal
possível. Segundo Secchi (2010), “um problema público é a diferença entre o que é e aquilo que gostaria que
fosse a realidade pública”.
Ao abordar o tema do acolhimento institucional de crianças e adolescentes no município é importante
resgatar o processo que levou a inclusão das entidades que realizam a medida de acolhimento institucional
na agenda da política pública municipal de Belo Horizonte. Visto que, uma situação pode existir durante muito
tempo, incomodando grupos de pessoas e gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as
autoridades governamentais, isto é, não chega a se tornar um item da agenda governamental, não
encontrando respaldo entre as prioridades dos tomadores de decisão. Quando esta situação passa a
preocupar as autoridades e se torna uma prioridade na agenda governamental, então se torna um problema
político.
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Os atores na arena política são diversos e possuem características distintas. Conforme Rua (1998)
existe várias maneiras de identificar os atores em uma política pública. Para a autora o meio mais simples e
eficaz é estabelecer quem tem alguma coisa em jogo na política em questão, ou seja, quem pode ganhar ou
perder com tal política, àqueles que têm seus interesses diretamente afetados pelas decisões e ações que
compõem a política.
As políticas e programas sociais normalmente são definidos pela turbulência e pluralidade de atores:
as instituições públicas, funcionários ou grupos de funcionários, segmentos das burocracias envolvidas,
partidos, parlamentares e lideranças políticas, ONGs voltadas para defesa de direitos ou apoio a projetos
sociais, associações e entidades assistenciais comunitárias e os usuários e beneficiários dos programas e
políticas. Cada um desses grupos ou atores tende a desenvolver estratégias para que seus interesses e
valores sejam levados em consideração nas políticas e programas sociais. Estas estratégias não acontecem
no vazio. Elas se dão em contextos estruturados pela legislação consolidada, pelas normas dos programas
em curso e pelo perfil das instituições envolvidas na implementação da política ou programa. De qualquer
modo, a atuação dos diversos atores envolvidos gera modificações nos programas, no público atendido, nas
metas e na duração. (COSTA, 2008).
Conforme documento elaborado pela Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - Projeto Político Educativo para entidades de abrigo (2008) - a partir da década
de 90, em Belo Horizonte se inicia um período de intensa mobilização e discussão de questões envolvendo o
precário atendimento a crianças e adolescentes sob medida de proteção abrigo.
Objetivando conhecer e implantar a política pública destinada ao acolhimento de crianças e
adolescente, no município, distintas pessoas, grupos e organizações se envolveram em torno do tema, de
modo a desempenhar um papel na arena política. Na década de 1990, o Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) instituiu uma comissão de estudo e implantação do Programa de abrigo,
constituída pela então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Conselhos Tutelares (CTs) e
Secretaria Executiva do CMDCA.
Além desses atores diretamente envolvidos na discussão do tema é importante ressaltar que o
judiciário, por meio da Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público sempre foram atores importantes
envolvendo essa temática. Isto porque, a inserção de crianças e adolescentes nas instituições que realizam o
acolhimento institucional ocorre geralmente por determinação judicial ou por requisição do conselho tutelar, e
a promotoria atua, também, como órgão responsável pela fiscalização da lei. Ademais, para que o serviço de
acolhida possa prestar atendimento é fundamental que mantenha permanente articulação com o Sistema de
Garantia de Direitos (Conselho Tutelar, Justiça da Infância e da Juventude, Ministério Público e outros), com
a rede socioassistencial (Proteção Social Básica e Proteção Social Especial), com as demais políticas
públicas - em especial, saúde, habitação, trabalho e emprego, educação, cultura e esporte, - e sociedade civil
organizada.
Há uma agenda do SUAS em execução pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Os
Conselhos, Conferências, Fóruns e demais espaços públicos da assistência social têm um papel político
relevante no sentido de interferir na definição dessa agenda, nas suas prioridades e conteúdos, a partir da
representatividade de segmentos da sociedade civil na interlocução com o órgão gestor e demais instâncias
governamentais.
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3.2 Formulação de alternativas
O processo de discussão de alternativas e tomada de decisão é amplamente determinado pelo
contexto institucional. A etapa de construção de alternativas é o momento em que são desenvolvidos os
métodos, programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos. A partir da
identificação do problema os esforços de construção e combinação de soluções para os problemas são
cruciais.
Nesse sentido, a comissão Instituída pelo CMDCA deliberou pela realização de um “Diagnóstico da
Realidade do Atendimento em Abrigos, Não Governamentais, do Município de Belo Horizonte” que foi
publicado em 1997, e pela criação do Fórum Municipal de Abrigos.
Paralelamente, também, nos anos 90, a então SMDS efetiva os primeiros convênios com entidades
para o acolhimento de crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas e com deficiência, através do
Programa Miguilim e do Programa à Pessoa Portadora de Deficiência.
No final do ano de 1995, os conselhos tutelares – CTs – de Belo Horizonte apresentam ao conselho
municipal de direitos da criança e do adolescente – CMDCA - um relatório das atividades referentes ao tempo
de mandato dos respectivos conselhos apontando, como prioridade, a ampliação da rede de abrigos
municipais visando atender ao número significativo de crianças e adolescentes com medida de abrigo em
entidade. Isto porque, o ECA estabeleceu como uma das atribuições do Conselho Tutelar a aplicação da
medida de acolhimento institucional e naquela época os conselhos tutelares sentiram dificuldade de realizar a
medida de abrigamento às crianças e adolescente, pois não encontravam vagas nas instituições.
Cira Sampaio, funcionária do CMDCA e ex-funcionária da SMDS, em entrevista concedida em 28 de
Junho de 2010, afirma que a partir desse relatório, o CMDCA, órgão importante na defesa dos direitos da
Criança e do Adolescente, recebeu as reivindicações dos Conselhos Tutelares e em discussão interna
concluiu que a problemática não se resolveria com a ampliação do número de abrigos, visto que essa
expansão contrariava a própria lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê que a medida de
acolhimento institucional deve ser excepcional e temporária. Os integrantes do Conselho da criança e
adolescente tinham receio grande de que a política pública de “abrigamento” se traduzisse em uma rede
muito ampla de prestadores desse serviço e em contrapartida houvesse um boom de meninos dentro das
instituições, contrariando a própria política voltada à criança e ao adolescente no município.
Nesse sentido, foi criada uma comissão de estudo e implantação do programa de abrigo. Essa
comissão era composta pela então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de
Saúde, Associação Municipal de Assistência Social (AMAS), Conselhos Tutelares e Secretaria Executiva do
CMDCA. Conforme Coelho (1998) as alternativas precisam ser elaboradas, o que se faz em contextos
organizados. Nesses contextos, a atenção é direcionada, as alternativas são apresentadas de determinado
ângulo, apenas parte das informações está disponível, há participantes comprometidos com certas demandas
e a memória institucional é consultada de certa maneira.
Esta comissão preocupada, por um lado, em atender à demanda e, por outro, com a história de
segregação, exclusão e institucionalização de crianças e adolescentes no município, avaliou pela
necessidade de realizar um “Diagnóstico da Realidade do Atendimento em Abrigos, não governamentais, do
município de Belo Horizonte” e pela criação de um espaço de interlocução com as Organizações não
Governamentais, Conselhos tutelares e Juizado denominado Fórum Municipal de Entidades de Abrigo. Tal
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medida teve o enfoque discutir as diretrizes da política de abrigo estabelecidas no ECA, bem como, entender
a rede existente, se era suficiente ou insuficiente o número de vagas disponíveis destinadas à medida de
acolhimento institucional, quais as condições de funcionamento, tendo em vista o reordenamento do
atendimento.
3.3 Tomada de decisão e implementação
No processo de elaboração de política pública, a tomada de decisões é percebida como etapa que
sobrevém a formulação de alternativas de decisão. Para Secchi (2010) a tomada de decisão representa o
momento em que os interesses dos atores são equacionados e as intenções de enfrentamento de um
problema público são explicitadas.
Em 1995, o então Departamento de Políticas para Crianças e Adolescentes (DPCA) optou por iniciar a
estruturação do programa de abrigo, para isso firmou 4 (quatro) convênios para crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social.
No resultado do diagnóstico (1997) elaborado foi possível observar, entre outras coisas, que não era
preciso ampliar a rede de abrigos do município, porém era necessário viabilizar a reinserção familiar de
crianças e adolescentes institucionalizados, pois casos havia que contrariavam a excepcionalidade
preconizada no ECA. Além disso, constatou-se que havia pouca compreensão da política municipal em
relação aos convênios com as entidades responsáveis pela institucionalização e que não havia uma gestão
única das ações, pois dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme o documento,
1997, “Diagnóstico da realidade de atendimento em abrigos, não governamentais, do município de Belo
Horizonte” encontravam a medida de abrigamento em três diretorias diferentes: 1) Diretoria de Políticas para
Criança e Adolescente – no programa de abrigo foram encontradas 5 (cinco) entidades conveniadas que
recebiam, mensalmente, um repasse financeiro de R$ 27,00 (vinte e sete reais) “per capita”, mais
alimentação da Secretaria Municipal de Abastecimento. O convênio previa o repasse de 13 (treze) parcelas
anuais, sendo duas em dezembro. 2) Diretoria de ações sociais básicas – dentro do programa de apoio à
pessoa com deficiência foram encontradas 2 (duas) entidades conveniadas que recebiam, mensalmente, um
repasse financeiro de R$ 18,00 (dezoito reais) “per capita”, mais alimentação da Secretaria Municipal de
Abastecimento. O convênio previa o repasse de 12 (doze) parcelas anuais. 3) Diretoria de atenção Especial à
Criança e Adolescente – dentro do programa Miguilim foram encontradas 6 (seis) entidades conveniadas que
recebiam, mensalmente, um repasse financeiro de R$ 75,36 (setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
“per capita”, mais alimentação da Secretaria Municipal de Abastecimento. O convênio previa o repasse de 12
(doze) parcelas anuais.
Percebeu-se que os programas se localizavam em diferentes diretorias e, conseqüentemente, a
política de supervisão era diferenciada, bem como os modelos de conveniamento, supervisão, repasse de
recursos e valores. Esse modelo de gestão transpareceu a incipiência da discussão de abrigo até aquele
momento, já que não havia a compreensão de que, para além do recorte do público, tratava-se de um mesmo
regime de atendimento. Desse modo, não havia diretrizes únicas para uma mesma política abrigos, ou seja,
havia uma fragmentação no atendimento que partia do próprio poder público.
Visando a normatização e entendendo como necessário dar maior uniformidade aos atendimentos, o
CMDCA publica a resolução 31/97 que determina diretrizes para funcionamento das entidades de
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atendimento em regime de abrigo. A Resolução foi fruto de ampla discussão e aprofundamento do modelo de
serviço e qualidade, esse processo contou com a participação de diversos atores envolvendo sociedade civil
e gestores públicos.
O final da década de 90 foi, ainda, marcado por alguns avanços significativos. Em 1997, a PBH
sanciona a Lei de Parcerias n. 7427/97, regulamentada em 16 de maio de 2000, pelo decreto N.10.241.
Trata-se de normatização da política de conveniamento entre as entidades civis e o poder público (BELO
HORIZONTE, 2008).
Para que os recursos fossem repassados, eles deveriam ser aplicados, exclusivamente, no
cumprimento do objeto do convênio. Entende-se por convênio uma ação de parceria da PBH e Entidade
Social, que consiste na definição de critérios de conveniamento, na explicitação das responsabilidades,
compromissos e direitos de cada uma das partes envolvidas. Essa parceria visava à melhoria da qualidade de
atendimento, responsabilizando o poder público pelo financiamento, acompanhamento dos serviços e pelo
controle da aplicação das verbas públicas. A prestação dos serviços deve estar orientada por exigências
mínimas fundamentais, adequadas, aplicáveis e não discriminatórias aceitas de forma consensual pelas
partes envolvidas.
A política pública desenvolvida pela assistência social apresentava os primeiros contornos, a
secretaria

de

assistência

decidiu

promover

a

reinserção

familiar

de

crianças

e

adolescentes

institucionalizados. Com esta finalidade apresentou uma proposta de trabalho ao CMDCA que foi aprovada.
Iniciados os trabalhos a equipe percebeu que tinha que ir além do estudo de caso das crianças e
adolescentes, reordenando o atendimento, o trabalho de reinserção familiar tinha que ser feito, mas
paralelamente tinha que ter um trabalho de supervisão de abrigo.
Cira Sampaio (2010) salienta que, de janeiro a dezembro de 1999, a Secretaria Municipal de
Assistência Social, realizou estudos de caso tendo como finalidade promover a reinserção familiar. O público
definido foram 77 (setenta e sete) crianças e adolescentes que se encontravam em 4 (quatro) entidades.
Destas, 54 (cinquenta e quatro) crianças e adolescentes retornaram para a casa. Essa ação possibilitou
perceber os efeitos da política pública sobre os seus destinatários e sobre a capacidade de resolução ou
mitigação do problema para a qual havia sido elaborada.
3.4 Avaliação
Avaliar a implementação da política pública e o desenho da política é de suma importância visto que
possibilita conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou, bem como,
visualizar os obstáculos e falhas que costumam ocorrer na sua implementação, possibilitando ajustes, e
também modificações na execução.
Não obstante as normas e processos que determinam o formato institucional, os atores enfrentam o
legado das políticas passadas que também influenciam os seus comportamentos. Os atores já vivenciaram o
desenvolvimento de programas sociais, já assentiram a certas propostas, bem como se sentiram frustrados
pelos resultados de certas políticas. Desse modo, quando surgem novas propostas, eles as avaliam levando
em conta tanto as possibilidades que elas projetam para o futuro como a sua experiência passada. Seja na
seleção das propostas que são efetivamente consideradas no interior da burocracia pública, seja na
determinação das chances de sucesso dessas propostas. Nesse sentido, as mudanças nas instituições e nas
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políticas públicas podem ser percebidas, não somente em função da determinação e da força dos diferentes
agentes sociais, mas também do contexto institucional em que elas se processam (COELHO, 1998).
No final do projeto, outra decisão foi tomada, era preciso instituir uma equipe de supervisão de abrigos
e criar uma comissão para discutir a união dos três programas fragmentados que realizavam abrigamento em
Belo Horizonte.
Em apertada síntese, nos anos 1998 a 2000 a SMDS formula projeto de desinstitucionalização para
crianças e adolescentes, contrata e capacita a equipe técnica e realiza os estudos de casos de crianças e
adolescentes das entidades de abrigo conveniadas; investe na construção e implantação da equipe de
supervisão de abrigo, diferenciando-a da supervisão das creches, das unidades de socialização infantojuvenil e de outros serviços; elabora os Itens/Referências de Qualidade para Atendimento em Entidade de
Abrigo – parâmetros de espaço físico e educativo, de pessoal, ambientação e de supervisão; encaminha e
investe na “Pesquisa Diagnóstico da Rede de Abrigo do Município de Belo Horizonte”, e na elaboração de
estudo de custo para o funcionamento da entidade de abrigo; realiza o estudo de caso das crianças e
adolescentes com deficiência, em parceria com o Programa de Socialização Infanto- Juvenil/DPCA; realiza
oficinas de arte e cultura nos abrigos e nos CACs. (BELO HORIZONTE, 2008)
Nos anos 2000, inicia-se o processo de integração dos serviços de abrigo na então Secretaria
Municipal de Assistência Social (SMAS): as entidades para atendimento às crianças e adolescentes com
deficiência são incorporadas ao Programa de Abrigo do então Departamento de Política para Crianças e
Adolescentes e constitui-se uma comissão interna na Secretaria, com representantes dos Programas
Miguilim, Abrigo e da Pessoa Portadora de Deficiência, serviços que tinham convênio com abrigo, para
elaboração de propostas de trabalho que subsidiassem a construção da política municipal única de abrigo
cujo público encontrava-se em situação de risco pessoal e social.
Nos dois anos subseqüentes, 2001 e 2002, os abrigos do Programa Miguilim são integrados à política
única de Abrigo, concretizando então a integração do atendimento em abrigo para criança e adolescente.
Equipes técnicas de fiscalização e supervisão de entidades de abrigo do Juizado da Infância e Juventude,
Promotoria da Infância e Juventude e Secretaria Municipal de Assistência Social formam um grupo de
supervisão conjunta a estas entidades conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte, visando
encaminhamentos melhor qualificados e adequados relativos tanto ao público dos abrigos, quanto aos
aspectos do atendimento entidade.
O serviço de acolhimento institucional requer acompanhamento individual, maior flexibilidade nas
soluções de proteção, e, muitas vezes, exigem uma gestão compartilhada com o Poder Judiciário, o
Ministério Público, as unidades que realizam acolhimento institucional e outros órgão do Executivo. Nesse
sentido, entre os anos 2003 a 2005, o CMDCA através da então Comissão de Medidas de Proteção Especial,
Grupo de Trabalho de Reordenamento da Rede de Abrigos do Município de Belo Horizonte, com participação
de representantes do Fórum Municipal de Abrigos, Juizado da Infância e Juventude (JIJ), Promotoria da
Infância e Juventude (MP), e SMAS/PBH, coordena, formula e apresenta à plenária do CMDCA um
documento contendo os pontos de estrangulamento do atendimento. Este documento abordou a precariedade
do atendimento no que diz respeito à insuficiência e inadequação das vagas, assim como dos aspectos
relativos à dificuldade de encaminhamento das crianças e adolescentes sob medida de proteção abrigo. A
equipe de supervisão do Programa de Abrigo é estruturada para investir sistematicamente no
acompanhamento dos estudos de casos.
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No ano de 2006 a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) determinou uma
coordenação única para os Programas de Abrigo e Famílias Acolhedoras, que passou a trabalhar com um
Planejamento Integrado em 3 eixos de gestão: Encaminhamento/Acolhimento; Acompanhamento/Supervisão;
Desinstitucionalização/ Reinserção Familiar e Comunitária. Houve um reforço na coordenação, mantendo
pessoas de referência no gerenciamento para assessoria às equipes dos dois serviços – eixos de Estudo de
Caso e de Supervisão/Capacitação.
Em 2007, a SMAAS firmou parceria com o instituto Felix Guattari para iniciar em 2008 a metodologia
de capacitação/formação continuada, destacando a importância se capacitar todos os profissionais da rede
em módulo básico e continuadamente, em módulos mais específicos de formação.
Em 2009, foi contratada uma consultoria para que o Poder Executivo assumisse a regulação do
acesso às vagas referentes ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes que antes era realizada
pelo Poder Judiciário através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte (VIJ) por meio
da Seção de Orientação e Fiscalização de Entidades Sociais sem a participação do Poder Executivo.
Em 2010, a Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social criou
um sistema de regulação do acesso aos serviços de alta complexidade da assistência social, para crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar, denominado central de vagas que tem o objetivo operar o fluxo
de crianças e adolescentes na Assistência Social considerando a demanda e a oferta de vagas na rede de
acolhimento institucional ou familiar, por meio de um sistema de informação, contatos e mediação com a rede
de acolhimento institucional. Essa operacionalização era realizada pela Vara da Infância e Juventude até
julho de 2010, e em agosto passou para o executivo.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Regina
Cunha Mendes, salientou que o aprimoramento da central de vagas na Assistência Social pode se inspirar no
exemplo da Saúde. “Quando o SUS implementou sua central de vagas teve muita dificuldade. Precisamos
avaliar os pontos de estrangulamento para que os mesmos sejam resolvidos. Não podemos perder o foco de
que as crianças não podem ficar em abrigo, precisamos sempre ter em mente que o lugar de criança é na
convivência familiar e comunitária”. Segundo ela, o CMDCA já tem se reunido com a equipe da central de
vagas para ver onde estão as dificuldades e saná-las, de forma que as crianças retornem para suas famílias
de origem ou para família substituta.
À época, Belo Horizonte tinha 794 vagas ocupadas em unidades de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes. Destas, 575 estão em instituições conveniadas com a Prefeitura. Segundo a gerente
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Smaas, Maria Angélica Eleutério de Souza, a garantia
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente exige a articulação de um sistema complexo. “Ao lado
da oferta de vagas precisamos ter mecanismos que garantam a reintegração ou integração familiar em tempo
hábil. Mais de 23% das crianças e adolescentes em acolhimento institucional na rede conveniada com o
município tem parecer técnico favorável à reintegração ou integração familiar, aguardando tomada de decisão
do órgão competente”, explicou Maria Angélica. De acordo com ela, o bom resultado da central de vagas
depende da garantia dos fluxos previstos tanto para o encaminhamento quanto para o desligamento, bem
como da infraestrutura tanto dos órgãos encaminhadores quanto da rede institucional.
Atualmente, de acordo com o portal de internet da prefeitura de Belo Horizonte, a Assistência Social
tem como missão contribuir para a redução da pobreza em Belo Horizonte, respeitando, entre outros, os
princípios da Política Nacional de Assistência Social: o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
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seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária. Para isso se
a Proteção Social Especial de Alta Complexidade atende pessoas com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir-lhes proteção integral. O atendimento é realizado em equipamentos próprios ou
em entidades conveniadas. Seus principais equipamentos são: abrigos, repúblicas, albergues e centros de
passagem. O atendimento prestado nesses espaços é personalizado e em pequenos grupos, favorecendo os
vínculos comunitário. As regras de convivencia são construídas de forma participativa e coletiva, buscando
assegurar a autonomia dos usuários. Além disso, são ofertados serviços, programas, projetos e benefícios,
que podem ser executados nos equipamentos intitucionais ou fora deles. Um dos principais esforços
desempenhados pelo trabalho da Assistência Social é o fortalecimento da família e a reintegração familiar.
Nesse sentido, Belo Horizonte conta com o Serviço de Apoio à Reitegração Familiar e com o Serviço de
Acolhimento em Famílias Acolhedoras.
3.5 Extinção
Lindblom, defensor do modelo incremental de tomada de decisões, defende que os problemas e
soluções são definidos, revisados e redefinidos simultaneamente e em vários momentos de tomada de
decisão, além disso, as decisões presentes são consideradas dependentes das decisões passadas e as
decisões são consideradas dependentes dos interesses dos atores envolvidos no processo de elaboração da
política pública, e por isso a solução muitas vezes escolhida não é a melhor opção, mas sim aquela que foi
politicamente lapidada em um processo de construção de consensos e de ajuste mútuo de interesses.
O ciclo de políticas públicas encerra-se com a extinção da política em ação. De acordo com Secchi
(2010), a extinção de qualquer política pública é dificultosa devido à relutância dos beneficiados, à inércia
institucional, ao conservadorismo, aos obstáculos legais e aos altos custos de iniciação.
Para Giuliani apud Secchi (2010) as causas de extinção de uma política pública são basicamente três:
1) O problema que originou a política é percebido como resolvido 2) os programas, as leis ou as ações que
ativaram a política pública são percebidos como ineficazes 3) o problema, embora não resolvido, perdeu
progressivamente importância e saiu das políticas públicas formais.
No caso da política pública de acolhimento institucional em Belo Horizonte, não houve a extinção. As
ações desenvolvidas têm caráter relativamente contínuo, pois dificilmente crianças e adolescentes deixarão
de necessitar do cuidado estatal na garantia de seus direitos quando violados. O acolhimento institucional
ainda é uma medida protetiva necessária, nos casos em que crianças e adolescentes precisam ser afastadas
do convívio familiar, não finalizando o ciclo das políticas públicas.
Talvez, mais do que uma tipologia cíclica seja possível, compará-la a um espiral, vez que, embora
existam avanços e retrocessos, mostra-se que a realidade atual está mais adequada as normativas e
consolidação de direitos do que no passado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo pretendeu relacionar as políticas públicas e a medida protetiva de acolhimento institucional
destinadas a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no município de Belo Horizonte.
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Nessa relação, tentou-se examinar a construção dessa política pública e como essa política foi implementada
pelo órgão gestor municipal.
A efetivação dos direitos da criança e do adolescente está fortemente relacionada a historia de
incapacidade do Estado brasileiro em promover políticas públicas, principalmente às políticas sociais, com
qualidade e acessíveis aos respectivos usuários. Pode-se também aferir que as políticas sociais, para serem
implementadas adequadamente, dependem de outras questões, como o papel que todos os atores
desempenham no seu processo de efetivação, tanto no nível federal e estadual, como no municipal
(JANCZURA, 2008).
Esse estudo demonstrou que a efetivação da medida protetiva de acolhimento institucional destinadas
a crianças e adolescentes é complexa, que demanda articulação de ações que envolvem a responsabilidade
conjunta do Estado, da família e da sociedade, conforme disposto no ECA e na Constituição Federal. Os
responsáveis pela execução do serviço de acolhimento institucional devem fazê-lo de forma a colaborar para
que as crianças e os adolescentes sob sua guarda possam exercer plenamente seus direitos, de maneira
especial o direito à convivência familiar e comunitária, fugindo do afastamento representado pela
institucionalização.
A concretização das políticas públicas não é só de responsabilidade do município, mas também da
sociedade civil. Conferir políticas sociais básicas em favor da criança e do adolescente implica também a
participação constante da sociedade civil, no sentido de pressionar e cobrar do Estado à validação do ECA,
participar da formulação das políticas sociais e fiscalizar o seu cumprimento, inclusive denunciando as
omissões e ações que não correspondem à doutrina da Proteção Integral preconizada no Estatuto.
Ao fazer uma análise dos artigos do estatuto, forçoso concluir que a legislação inova ao introduzir
princípios que, se cumpridos, são capazes de evitar a institucionalização de crianças e adolescentes. No
entanto, para que os dispositivos do ECA concernentes às medidas de proteção sejam cumpridos, é
indispensável que tanto os responsáveis por sua aplicação quanto os executores tenham não somente amplo
conhecimento do estatuto, mas também compartilhem dos seus objetivos.
Nesse estudo, foi possível observar que para a implementação da política pública de acolhimento
institucional alguns desafios devem ser enfrentados relativos à tradição e estrutura do Município, em especial
relacionado à maneira de operar as políticas governamentais, o formato político-institucional dos processos
decisórios, a definição do mix apropriado entre público/privado nas políticas, participação e descentralização,
os mecanismos de financiamento das políticas e o alcance universal dos programas.
O acolhimento institucional parece ser ainda uma mistura de passado e futuro isto é, expressa as
contradições históricas no momento presente. Encontra-se num movimento pendular entre um passado, ou
seja, aquele lugar permanente de depósito de crianças abandonadas, negligenciadas, e o futuro onde se
deseja a concretização do ECA e das garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes preconizados
pela nova ordem Constitucional. Segundo Janczura (2008), a medida de acolhimento institucional está entre o
passado e o futuro, porque ele não é mais totalmente o que era e ainda não é o que deveria ser. No presente,
ele é parcialmente o que preconiza o ECA: um elemento de apoio social e afetivo e proteção provisória.
Espera-se que esse estudo seja capaz de estimular novas pesquisas e estudos na área, servindo
ainda como importante ferramenta de aprimoramento das intervenções dos agentes que operam na realidade
das instituições. Espera-se ainda, que facilite a implementação de ações integradas, tendo a possibilidade de
subsidiar o planejamento de políticas públicas, a oferta de novos serviços e o reordenamento dos já
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existentes, além de criar uma rede de informações sobre as instituições que realizam a medida de
acolhimento institucional no município de Belo Horizonte.
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Anexo I - Quadro comparativo: a evolução das leis que dispunham sobre o tratamento destinado à criança e aos adolescentes no decorrer do século XX:
a) Destinatários:
o

DECRETO Nº 17.943-A DE 12 DE OUTUBRO DE 1927.

LEI N 6.697, DE 10 DE OUTUBRO DE 1979.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Art. 1 O “menor”, de um ou outro sexo, abandonado ou
delinqüente, que tiver menos de 18 anos de idade, será
submetido pela autoridade competente ás medidas de
assistência e proteção contidas neste Código.

Art. 1 Este Código dispõe sobre 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.

Art. 1 Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à
criança e ao adolescente.

Art. 14. São considerados expostos os infantes até sete
anos de idade, encontrados em estado de abandono,
onde quer que seja.
Art. 26. Consideram-se abandonados os “menor”es de 18
anos:
I. que não tenham habitação certa, nem meios de
subsistência,
por
serem
seus
pais
falecidos,
desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor
ou pessoa sob cuja, guarda vivam;
II. que se encontrem eventualmente sem habitação
certa, nem meios de subsistência, devido à indigência,
enfermidade, ausência ou prisão dos pais, tutor ou pessoa
encarregada de sua guarda;
III, que tenham pai, mãe ou tutor ou encarregado de
sua guarda reconhecidamente impossibilitado ou incapaz
de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupilo ou
protegido;
IV, que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou
pessoa que se entregue á pratica de atos contrários à
moral e aos bons costumes;
V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem,
mendicidade ou libertinagem;
VI, que freqüentem lugares de jogo ou de moralidade
duvidosa, ou andem na companhia de gente viciosa ou de

Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo
aplicam-se a todo “menor” de dezoito anos,
independentemente de sua situação.
Art. 2 Para os efeitos deste Código, considera-se em
situação irregular o “menor”:
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 para provê-las;
Il - 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;
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;

Art. 2. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei,
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.
Art. 6. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta
os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do
bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento.

VI - autor de infração penal.
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que,
não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título,
vigilância, direção ou educação de “menor”, ou
voluntariamente o traz em seu poder ou companhia,
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independentemente de ato judicial.

VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade,
negligencia ou exploração dos pais, tutor ou encarregado
de sua guarda, sejam:
a) vítimas de maus tratos físicos habituais ou
castigos imoderados;
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos
cuidados indispensáveis á saúde;
c) empregados em ocupações proibidas ou
manifestamente contrarias á moral e aos bons costumes,
ou que lhes ponham em risco a vida ou a saúde;
d) excitados habitualmente para a gatunice,
mendicidade ou libertinagem;
VIII, que tenham pai, mãe ou tutor, ou pessoa
encarregada de sua guarda, condenado por sentença
irrecorrível;
a) a mais de dois anos de prisão por qualquer
crime;
b) a qualquer pena como co - autor, cúmplice,
encobridor ou receptador de crime cometido por filho,
pupilo ou “menor” sob sua guarda, ou por crime contra
estes.
Art. 28. São vadios os “menor”es que:
a) vivem em casa dos pais ou tutor ou guarda,
porém, se mostram refratários a receber instrução ou
entregar-se a trabalho sério e útil, vagando habitualmente
pelas ruas e Iogradouros públicos;
b) tendo deixado sem causa legitima o domicilio do
pai, mãe ou tutor ou guarda, ou os Iugares onde se
achavam colocados por aquele a cuja autoridade estavam
submetidos ou confiados, ou não tendo domicilio nem
alguém por si, são encontrados habitualmente a vagar
pelas ruas ou logradouros públicos, sem que tenham meio
de vida regular, ou tirando seus recursos de ocupação
imoral ou proibida.
Art. 29. São mendigos os “menor”es que habitualmente
pedem esmola para si ou para outrem, ainda que este
seja seu pai ou sua mãe, ou pedem donativo sob pretexto
de venda ou oferecimento de objetos.
Art. 30. São libertinos os “menor”es que habitualmente:
a) na via publica perseguem ou convidam
companheiros ou transeuntes para a pratica de atos
obscenos;
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b) se entregam á prostituição em seu próprio
domicilio, ou vivem em casa de prostituta, ou freqüentam
casa de tolerância, para praticar atos obscenos;
c) forem encontrados em qualquer casa, ou lugar
não destinado á prostituição, praticando atos obscenos
com outrem;
d) vivem da prostituição de outrem.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores através da comparação da legislação pertinente à criança e adolescente durante o século XX, 2011.

2979

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

b) Medidas Previstas
DECRETO Nº 17.943-A DE 12 DE OUTUBRO DE 1927.
Art. 55. A autoridade, a quem incumbir a assistência e
proteção aos “menor”es, ordenará a apreensão daqueles
de que houver noticia, ou lhe forem presentes, como
abandonados os depositará em lugar conveniente, ou
providenciará sobre sua guarda, educação e vigilância,
podendo, conforme, a idade, instrução, profissão, saúde,
abandono ou perversão do “menor” e a situação social,
moral e econômica dos pais ou tutor, ou pessoa
encarregada de sua guarda, adotar uma das seguintes
decisões.
a) entregá-lo aos pais ou tutor ou pessoa
encarregada de sua guarda, sem condição alguma ou sob
as condições que julgar úteis á saúde, segurança e
moralidade do “menor”;
b) entregá-lo a pessoa idônea, ou interná-lo em
hospital, asilo, instituto de educação, oficina escola de
preservação ou de reforma;
c) ordenar as medidas convenientes aos que
necessitem de tratamento especial, por sofrerem de
qualquer doença física ou mental;
d) decretar a suspensão ou a perda do pátrio poder
ou a destituição da tutela;
e) regular de maneira diferente das estabelecidas
nos dispositivos deste artigo a situação do “menor”, se
houver para isso motivo grave, e for do interesse do
“menor”.

o

LEI N 6.697, DE 10 DE OUTUBRO DE 1979
Art. 14. São medidas aplicáveis ao “menor” pela
autoridade judiciária:
I - advertência;
II - entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa
idônea, mediante termo de responsabilidade;
III - colocação em lar substituto;
IV - imposição do regime de liberdade assistida;
V - colocação em casa de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional,
ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou
outro adequado.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou
responsável;
III - em razão de sua conduta.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas
no art. 98, a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável,
mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento
temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias em
estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de
auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos;
VII - acolhimento institucional;
VIII - inclusão em programa de acolhimento
familiar;
IX - colocação em família substituta.
§ 1o O acolhimento institucional e o
acolhimento familiar são medidas provisórias e
excepcionais, utilizáveis como forma de transição
para reintegração familiar ou, não sendo esta
possível, para colocação em família substituta, não
implicando privação de liberdade.
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Art. 61. Se “menor”es de idade inferior a 18 anos forem
achados vadiando ou mendigando, serão apreendidos a
apresentados á autoridade judicial, a qual poderá.
I. Se a vadiagem ou mendicidade não for habitual:
a) repreende-los entregar ás pessoas que os tinham
sob sua guarda, intimando estas a velar melhor por eles;
b) confiá-los até a idade de 18 anos a uma pessoa
idônea, uma sociedade em uma instituição de caridade ou
de ensino publico ou privada.
II. Se a vadiagem ou mendicidade fôr habitual internálos até á maioridade em escola de preservação.
Parágrafo único. Entende-se que o “menor” vadio ou
mendigo habitual quando apreendido em estado de
vadiagem ou mendicidade mais de duas vezes.
Art. 62. Se “menor”es de idade inferior a 18 anos se
entregam á libertinagem, ou procuram seus recursos no
(ilegível) ou em tráficos ou ocupações que os expõem á
prostituição, á vadiagem, á mendicidade ou á,
criminalidade, a autoridade policiai pode tornar uma das
medidas especificadas no artigo antecedente, conforme a
circunstância de se dar ou não habitualidade.

ISSN: 2317-0255

Art. 41. O “menor” com desvio de conduta ou autor de
infração penal poderá ser internado em estabelecimento
adequado, até que a autoridade judiciária, em despacho
fundamentado, determine o desligamento, podendo,
conforme a natureza do caso, requisitar parecer técnico
do serviço competente e ouvir o Ministério Público.
§ 1º O “menor” sujeito à medida referida neste artigo
será reexaminado periodicamente, com o intervalo
máximo de dois anos, para verificação da necessidade de
manutenção de medida.
§ 2º Na falta de estabelecimento adequado, a
internação
do
“menor”
poderá
ser
feita,
excepcionalmente, em seção de estabelecimento
destinado a maiores, desde que isolada destes e com
instalações apropriadas, de modo a garantir absoluta
incomunicabilidade.
§ 3º Se o “menor” completar vinte e um anos sem que
tenha sido declarada a cessação da medida, passará à
jurisdição do Juízo incumbido das Execuções Penais.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o “menor” será
removido para estabelecimento adequado, até que o
Juízo incumbido das Execuções Penais julgue extinto o
motivo em que se fundamentara a medida, na forma
estabelecida na legislação penal.

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente.
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade sem o devido processo legal.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores através da comparação da legislação pertinente à criança e adolescente durante o século XX, 2011.
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C) Responsáveis
DECRETO Nº 17.943-A DE 12 DE OUTUBRO DE 1927.
Art. 157. O “menor”, que for encontrado abandonado, nos
termos deste Código, ou que tenha cometido crime ou
contravenção, deve ser levado ao juízo de “menor”es, para
o que toda autoridade judicial, policial ou administrativa
deve, e qualquer pessoa pode, apreendê-lo ou detê-lo.

Art. 159. Recebendo o “menor”, o juiz o fará recolher ao
Abrigo, mandará submetê-lo a exame medico e
pedagógico, e iniciará o processo, que na espécie couber.

Art. 189. Subordinado ao Juiz de “menor”es haverá um
Abrigo, destinado a receber provisoriamente, até que
tenham destino definitivo, os “menor”es abandonados e
delinquentes.

o

LEI N 6.697, DE 10 DE OUTUBRO DE 1979
Art. 94. Qualquer pessoa poderá e as autoridades
administrativas deverão encaminhar à autoridade judiciária
competente o “menor” que se encontre em situação
irregular, nos termos dos incisos I, II, III e IV do art. 2º
desta Lei.
§ 1º Registrada e relatada à ocorrência, pelos órgãos
auxiliares do Juízo, com ou sem apresentação do “menor”
a autoridade judiciária, mediante portaria, termo ou
despacho, adotará de plano as medidas adequadas.
§ 2º Se as medidas a que se refere o parágrafo anterior
tiverem caráter meramente cautelar, prosseguir-se-á no
procedimento verificatório, no qual, após o estudo social do
caso ou seu aprofundamento e realizadas as diligências
que se fizerem necessárias, a autoridade judiciária, ouvido
o Ministério Público, decidirá, em cinco dias, definindo a
situação do “menor” e aplicando a medida adequada.
Art. 8 A autoridade judiciária, além das medidas especiais
previstas nesta Lei, poderá, através de portaria ou
provimento, determinar outras de ordem geral, que, ao seu
prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à
assistência, proteção e vigilância ao “menor”, respondendo
por abuso ou desvio de poder
Art. 40. A internação somente será determinada se for
inviável ou malograr a aplicação das demais medidas.
Art. 87. Se a medida judicial a ser adotada não
corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra
lei, a autoridade judiciária poderá investigar livremente os
fatos e ordenar, de ofício, as providências

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Art. 4 É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar.
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.
Art. 73. A inobservância das normas de prevenção
importará em responsabilidade da pessoa física ou
jurídica, nos termos desta Lei
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por
critérios de idade, compleição física e gravidade da
infração.
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias
e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será
admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou
deficiência mental receberão tratamento individual e
especializado, em local adequado às suas condições.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores através da comparação da legislação pertinente à criança e adolescente durante o século XX, 2011.
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Assistência Social e Inclusão Produtiva: garantia de direitos ou estratégia do capital?

Bruna de Lima Pereira do Nascimento (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/
Núcleo Ações em Rede Coordenadas no Universo Social – ARCUS)
Ana Cristina Brito Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/
Núcleo Ações em Rede Coordenadas no Universo Social – ARCUS)

Introdução
O presente artigo é fruto das reflexões e discussões realizadas no período
concernente à elaboração do Projeto de Mestrado em Serviço Social da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE, cujo tema refere-se a uma análise crítica do real sentido
da Inclusão Produtiva na Política Estadual de Assistência Social de Pernambuco.
Destaca-se que o estudo em questão considera a Assistência Social enquanto uma
determinação da “Lei Geral da Acumulação Capitalista”, haja vista que esta produz valor
dentro do processo de acumulação a partir da manutenção e reprodução da superpopulação
relativa estagnada, de modo que esta viabiliza ao capital exercer a superexploração da força
de trabalho e, consequentemente, alcançar a sua supervalorização, sendo necessária para
o funcionamento, expansão e manutenção do processo de acumulação do capital.
Esta superpopulação estagnada é a superpopulação relativa1 da assistência social, a
qual é caracterizada pela sua situação de vulnerabilidade social, por se situar, em sua
grande maioria, em trabalhos precários e irregulares e por depender quase que
exclusivamente dos programas sociais, sobretudo dos programas de transferência de renda,
para garantir as suas condições mínimas de sobrevivência.
Ressalta-se que a Política de Assistência Social, ao retratar as ações, serviços,
programas, projetos, atenções, benefícios e auxílio ofertados pelo Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, define dois tipos de Proteções Afiançadas: Proteção Social
Básica (destinada ao atendimento socioassistencial de famílias e/ou indivíduos que se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, objetivando prover os mínimos
sociais e garantir o atendimento das necessidades básicas da população, bem como
1

A definição da superpopulação relativa e da superpopulação estagnada será apresentada a seguir.
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promover ações voltadas para a prevenção e inclusão social e produtiva) e Proteção Social
Especial (destinada ao atendimento socioassistencial de famílias e/ou indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social, sobretudo no âmbito da violação de
direitos, e cujos vínculos familiares tenham sido fragilizados ou rompidos).
Em se tratando da Proteção Social Básica, salienta-se que esta se responsabiliza
pela oferta de serviços e projetos de capacitação/qualificação profissional e inserção
produtiva, de modo que tem como um dos seus eixos a promoção da integração ao mercado
de trabalho deste público, através de programas de inclusão produtiva e projetos de
enfrentamento da pobreza. (BRASIL, 1993; PNAS, 2004).
Destaca-se que a Política de Assistência Social vem se consolidando cada vez mais
na agenda pública brasileira, principalmente pela dimensão de buscar promover a
intersetorialidade entre as políticas públicas e sociais, bem como a integralidade e
articulação das ações em prol da garantia e ampliação dos direitos e oportunidades sociais
aos segmentos mais vulneráveis da população. Contudo, vale salientar que as
transformações legais garantidas pela Constituição de 1988 ainda se esbarram na estrutura
assistencialista e clientelista, que são pertinentes à formação sócio-histórica do país,
fazendo com que os direitos burgueses permaneçam inalterados e ampliados para atender
às necessidades atualizadas do capital; o que torna um desafio para a efetivação dos
direitos sociais.
Considerando a inclusão produtiva enquanto estratégia do capital mediante a crise e
como meio de minimizar os problemas sociais emergentes, voltada para a manutenção da
superpopulação estagnada e, consequentemente, para o processo de acumulação
capitalista, o presente trabalho visa explorar as relações existentes entre a política de
assistência social e a inclusão produtiva no atual contexto de mundialização do capital, no
sentido de buscar compreender o real significado da inclusão produtiva no Brasil.
Lei Geral de Acumulação Capitalista e a Superpopulação Relativa Estagnada
De acordo com MARX (1996), no capítulo XXIII quando retrata sobre “A Lei Geral da
Acumulação Capitalista”, a composição orgânica do capital2 e suas alterações ao longo do
processo de acumulação capitalista são fatores bastante relevantes para se entender o
controle que o aumento do capital tem sobre o destino da classe trabalhadora. Isto porque a
composição orgânica é determinada pela sua composição técnica – proporção entre a
2

Também conhecida por composição-valor, estabelece a divisão proporcional entre capital constante
(meios de produção) e capital variável (força de trabalho).
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massa dos meios de produção empregados e a quantidade de trabalho necessária para
utilizá-los – e pelas transformações desta.
Destaca-se que o “crescimento do capital implica crescimento de sua parcela
variável ou convertida em força de trabalho.” (MARX, 1996, p. 246). Neste sentido, o
trabalho aqui assume um papel importante no processo de acumulação e supervalorização
do capital. Isto porque
[...] não é a propriedade de terras ou de dinheiro, mas o comando sobre o
trabalho que distingue os ricos dos pobres. (...) O que convém ao pobre não
é uma situação abjeta ou servil, mas uma condição cômoda e liberal de
dependência, e o que convém às pessoas de posses é ter influência e
autoridade suficiente sobre aqueles que trabalham para elas. (EDEN, 1797,
p. 1,-2 apud MARX, 1996, p. 249).

Desse modo, “uma vez dados os fundamentos gerais do sistema capitalista, no
transcurso da acumulação surge sempre um ponto em que o desenvolvimento da
produtividade do trabalho social se torna a mais poderosa alavanca da acumulação.”
(MARX, 1996, p. 254). O modo como funciona a produtividade humana na sociedade
burguesa “[...] expressa uma forma histórica particular tanto de desenvolvimento humano
universal, quanto de alienação dos indivíduos sociais: uma forma específica de produção da
vida humana, de sociabilidade, forjada na temporalidade do capital.” (IAMAMOTO, 2006, p.
47).
A formação da classe trabalhadora se dá justamente no processo de transformação
da força de trabalho em mercadoria. Ocorre nesse momento sócio-histórico a distinção entre
aqueles que trabalham para sobreviver, e aqueles que lucram e vivem do trabalho alheio.
Segundo Marx,
Com essa polarização do mercado estão dadas as condições fundamentais
da produção capitalista. [...] Portanto, o processo que cria a relação-capital
não pode ser outra coisa que o processo de separação de trabalhador da
propriedade das condições de seu trabalho, um processo que transforma,
por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por
outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim
chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo
histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele aparece
como “primitivo” porque constitui a pré-história do capital e do modo de
produção que lhe corresponde. (MARX, 1996, p. 340).

Ressalta-se que a classe trabalhadora é composta por duas dimensões, trabalho
produtivo (trabalhadores que estão no processo de produção) e improdutivo (trabalhadores
que vendem determinado produto). No atual estágio do capitalismo contemporâneo destacase justamente a imbricação desses dois tipos de trabalhos, de modo que o setor de serviços
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ganhou também expressividade e se tornou necessário para o processo de acumulação.
“Isso porque o capital também depende fortemente de atividades improdutivas para que as
suas atividades produtivas se efetivem” (ANTUNES, 2009, p.196).
Enfatiza-se também que o setor de serviços, enquanto campo do trabalho
improdutivo, não gera mercadoria a priori3, não produz mais-valia4, mas arrecada um lucro
exorbitante a partir das finanças e da especulação, ou seja, através da equação D – D´
(dinheiro que gera mais dinheiro). Mandel (1982) se utiliza justamente do termo
“supercapitalização” para designar o processo de industrialização e capitalização nos
setores sociais que não geram mais-valia diretamente, mas que de forma indireta
asseguram uma taxa média de lucro para a supervalorização do capital.5
Desse modo, partindo da concepção de Antunes (2009) sobre a expressão “classeque-vive-do-trabalho”, entende-se por classe trabalhadora a totalidade dos trabalhadores
assalariados “que vivem da venda da sua força de trabalho e que são despossuídos dos
meios de produção” (2009, p. 194),
6

[...] incorporando, além do proletariado industrial, dos assalariados do setor
de serviços, também o proletariado rural, que vende sua força de trabalho
para o capital. Essa noção incorpora o proletariado precarizado, o
subproletariado moderno, part time, o novo proletariado dos McDonald´s, os
trabalhadores hifenizados de que falou Beynon [através de "contrato nãopadronizado de trabalho"], os trabalhadores terceirizados e precarizados
das empresas liofilizadas de que falou Juan José Castillo [empresa que
reduz substancialmente o trabalho vivo], os trabalhadores assalariados da
chamada “economia informal”, que muitas vezes são indiretamente
subordinados ao capital, além dos trabalhadores desempregados, expulsos
do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do
capital e que hipertrofiam o exército industrial de reserva, na fase de
expansão do desemprego estrutural. (ANTUNES, 2009, p. 103-104).

Destaca-se que este contexto atual, neoliberal, marcado por um período de
reestruturação produtiva, caracteriza-se pelo expressivo desenvolvimento e inserção de
3

No mundo da financeirização não existe a produção direta de mercadoria, mas sim de produção
indireta através da superexploração da força de trabalho que ocorre em algum momento desse
processo de acumulação.
4
Produção de mais-valia ou geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. Só à
medida que mantém os meios de produção como capital, que reproduz seu próprio valor como capital
e que fornece em trabalho não-pago uma fonte de capital adicional é que a força de trabalho é
vendável. As condições de sua venda, quer sejam mais, quer sejam menos favoráveis para o
trabalhador, incluem, portanto, a necessidade de sua contínua revenda e a contínua reprodução
ampliada da riqueza como capital. (MARX, 1996, p. 251).
5
Neste contexto, destaca-se a assistência social enquanto campo do trabalho improdutivo que cria
valor dentro do processo de acumulação e assegura a supervalorização do capital, através da
manutenção da superpopulação estagnada (que veremos a seguir).
6
“Por “proletário” só se deve entender economicamente o assalariado que produz e valoriza “capital”
e é jogado na rua assim que se torna supérfluo para as necessidades de valorização de “Monsieur
Capital”.” (MARX, 1996, p. 247).
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novas tecnologias no mundo do trabalho e, consequentemente, por uma reorganização das
forças produtivas e novas configurações tanto na divisão sócio-técnica do trabalho, quanto
nas relações sociais de produção. A partir dessas mudanças, e considerando que o
mercado na contemporaneidade é regido pela forma padrão de acumulação flexível7, notase que “o capitalismo produz pobreza criando um excedente relativo de trabalhadores
[considerado supérfluo ou subsidiário] por meio do uso de tecnologias que eliminam postos
de trabalho” (HARVEY, 2013, p. 263), além de propiciar um maior crescimento da
competitividade e da concorrência entre os trabalhadores, bem como uma maior exigência
dentro do mercado por qualificação profissional, flexibilidade e polivalência. (ANTUNES,
2007).
Ressalta-se que muitos trabalhadores acabam sendo postos à margem do mercado
de trabalho devido a não qualificação exigida ou a não absorção do próprio mercado –
tendências estas que propiciaram o surgimento do particular desemprego estrutural8 do
capital; o que permite uma intensificação do aumento do exército industrial de reserva, da
diminuição dos empregos formais, do acréscimo do trabalho informal 9 e autônomo, da
terceirização e da precarização do trabalho.
Marx já previa esses desdobramentos ao apontar que “toda a forma de movimento
da indústria moderna decorre, portanto, da constante transformação de parte da população
trabalhadora em braços desempregados ou semi-empregados.” (MARX, 1996, p. 263-264).
Isto porque “uma massa permanente de trabalhadores desempregados é socialmente
necessária para que a acumulação continue a se expandir.” (HARVEY, 2013, p. 263).
Nestes termos, conforme Marx (1996, p. 262-263),
7

É marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizase pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando,
por exemplo, um vasto movimento no emprego chamado „setor de serviços‟ , bem como conjuntos
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...]. (HARVEY, 1992, p.
140).
8
[...] quem sofre todas as consequências dessa situação não é mais a multidão socialmente
impotente, apática e fragmentada das pessoas “desprivilegiadas”, mas todas as categorias de
trabalhadores qualificados, e não qualificados: ou seja, obviamente, a totalidade da força de trabalho
da sociedade. (MÉSZÁROS, 2011, p. 1005).
9
[…] o crescimento da informalidade, direta ou indiretamente ligado ao processo produtivo, produz
consequências funestas tanto para os trabalhadores assalariados com carteira de trabalho, quanto
para aqueles excluídos do núcleo estruturado do mercado de trabalho (assalariados sem carteira,
autônomos, e não-remunerados). No caso destes últimos, nos quais precariedade generalizada de
condições de trabalho sempre foi algo permanente deve-se acrescentar o fato de que sua ampliação
representa uma tendência de maior deteriorização das condições de vida e aproximação das linhas
de pobreza, num processo gradual de pauperização. (LIRA, 2006, p. 146).
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[...] se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo,
essa superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação
capitalista, até uma condição de existência do modo de produção
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que
pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à
sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis necessidades de
valorização o material humano sempre pronto para ser explorado,
independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional.

A superpopulação relativa10 permite a manutenção da reprodução do capital, através
dos baixos salários, da superexploração da força de trabalho (tanto através de ampliação da
mais-valia absoluta quanto da mais-valia relativa11) e da oferta do mínimo voltado para a
sobrevivência dessa força de trabalho. “O movimento da lei da demanda e oferta de trabalho
completa, nessa base, o despotismo do capital” (MARX, 1996, p. 270) e tem no salário,
enquanto variável dependente, o seu termômetro para favorecer e se adequar às
necessidades de valorização do capital.
Sendo assim, e de acordo com a lógica do modo de produção capitalista,
O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as
fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente, a maior pressão que a
última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão aos
ditames do capital. A condenação de uma parcela da classe trabalhadora à
ociosidade forçada em virtude do sobretrabalho da outra parte e vice-versa
torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual e acelera,
simultaneamente, a produção do exército industrial de reserva numa escala
adequada ao progresso da acumulação social. (MARX, 1996, p. 266-267).

Desse modo, segundo Marx (1996, p. 246), “uma parcela da mais-valia transformada
em capital adicional precisa ser sempre retransformada em capital variável ou fundo
adicional de trabalho.” O capital necessita da força de trabalho para se expandir e, dentro
desta relação, considerando este modo de produção pautado no desenvolvimento das
desigualdades de classe, a força de trabalho não pode livrar-se; no máximo, o que ocorre é
“A superpopulação relativa é, portanto, o pano de fundo sobre o qual a lei da oferta e da procura de
mão-de-obra se movimenta. Ela reduz o raio de ação dessa lei a limites absolutamente condizentes
com a avidez de explorar e a paixão por dominar do capital.” (MARX, 1996, p. 269). O Exército
Industrial de Reserva, que corresponde à força de trabalho excedente, está contido na amplitude da
superpopulação relativa.
11
A mais-valia absoluta ocorre [...] mediante prolongamento da jornada de trabalho ou intensificação
das tarefas, de tal maneira que o tempo de sobretrabalho (criador de mais-valia) aumentasse,
enquanto se conservava igual o tempo de trabalho necessário (criador do valor do salário) [...]. A
mais-valia relativa [...] resulta do acúmulo de inovações técnicas, que elevam a produtividade social
do trabalho e acabam por diminuir o valor dos bens de consumo nos quais se traduz o valor da força
de trabalho, exigindo menor tempo de trabalho para a reprodução desta última. (MARX, 1996a, p.
41).
10
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a “[...] mudança dos capitalistas individuais a que se vende [...]”. Nestes moldes, de fato, “[...]
o trabalho dos pobres é a mina dos ricos” (BELLERS, 1696, p. 2. apud MARX, 1996, p. 247),
na medida em que a “acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado.”
(MARX, 1996, p. 246).
Destaca-se que “a superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis.
Todo trabalhador faz parte dela durante o tempo em que está desocupado parcial ou
inteiramente.” (MARX, 1996, p. 270-271). A mesma encontra-se subdividida em três formas:
flutuante, latente e estagnada.
A superpopulação flutuante, sendo esta necessária, é aquela designada pelos
trabalhadores assalariados, mesmo considerando que o crescimento deste público é
decrescente quando comparado à escala da produção, e também por aqueles que mesmo
desempregados conseguem sobreviver até serem novamente absorvidos pelo mercado.
Segundo Harvey (2013, p. 267), “em termos atuais, a superpopulação flutuante equivale
mais ou menos ao conjunto de desempregados, tal como são quantificados nas estatísticas
de desemprego, além daqueles classificados como subempregados ou “trabalhadores
desmotivados”.”
A superpopulação latente refere-se àquela parcela da população camponesa que
ainda não foi subjugada ao trabalho assalariado. De acordo com Harvey (2013, p. 267), “a
superpopulação latente pode também incluir produtores pequeno-burgueses independentes
e artesãos que foram deslocados pelo grande capital e forçados a ingressar no mercado de
trabalho.” Segundo Marx (1996, p. 272),
Assim que a produção capitalista se apodera da agricultura, ou à medida
que se apoderou dela, decresce, com a acumulação do capital que aí
funciona, a demanda de população trabalhadora rural de modo absoluto,
sem que sua repulsão, como na indústria não-agrícola, seja complementada
por maior atração. Parte da população rural encontra- se, por isso,
continuamente na iminência de transferir-se para o proletariado urbano ou
manufatureiro, e à espreita de circunstâncias favoráveis a essa
transferência. (Manufatureiro aqui no sentido de toda a indústria nãoagrícola.)

Esta reflexão de Marx sobre a superpopulação latente apresenta claramente a base
da acumulação primitiva do capital, onde, através das leis para o cercamento da terra
comunal – que permitia aos senhores fundiários o direito de propriedade privada das terras
dos camponeses –, foi efetivada a expropriação violenta da base fundiária dos produtores
rurais, de seus meios de sobrevivência, de modo que estes foram lançados ao “[...] mercado
de trabalho como proletários livres como os pássaros” (MARX, 1996, p. 341-342) – o que
significa a liberdade do trabalho e não do trabalho livre.
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A superpopulação estagnada é aquela designada pelos empregos informais, pelo
trabalho precarizado. Segundo Marx (1996, p. 272-273),
A terceira categoria da superpopulação relativa, a estagnada, constitui parte
do exército ativo de trabalhadores, mas com ocupação completamente
irregular. Ela proporciona, assim, ao capital, um reservatório inesgotável de
força de trabalho disponível. Sua condição de vida cai abaixo do nível
normal médio da classe trabalhadora, e exatamente isso faz dela uma base
ampla para certos ramos de exploração do capital. É caracterizada pelo
máximo do tempo de serviço e mínimo de salário. Sob a rubrica de trabalho
domiciliar, já tomamos conhecimento de sua principal configuração. Ela
absorve continuamente os redundantes da grande indústria e da agricultura,
e notadamente também de ramos industriais decadentes, em que o
artesanato é vencido pela manufatura, e esta última pela produção
mecanizada. Seu volume se expande na medida em que, com o volume e a
energia da acumulação, avança a “produção da redundância. Mas ela
constitui ao mesmo tempo um elemento auto-reprodutor e auto-perpetuador
da classe operária, que tem participação proporcionalmente maior em seu
crescimento global do que os demais elementos.”

Segundo Marx (1996), a superpopulação estagnada engloba todos aqueles
considerados aptos para o trabalho; órfãos e crianças indigentes; degradados, maltrapilhos,
incapacitados para o trabalho (seja por alguma deficiência de nascença ou imobilidade
causada por acidente de trabalho); idosos, viúvas, doentes, etc..
Ressalta-se que esta superpopulação em particular é o foco do estudo em questão,
pois esta corresponde justamente àquela parcela da população que se situa na esfera do
pauperismo (em situação de vulnerabilidade social), que se encontra disponível para o
processo de superexploração de sua força de trabalho (a margem do trabalho formal) e que
depende, na maioria das vezes, dos programas de transferência de renda (provisórios) para
sobreviver e/ou complementar a renda. Esta, a superpopulação estagnada, é a
superpopulação relativa da assistência social, cuja configuração encontra-se enquanto
determinação da Lei Geral da Acumulação Capitalista.
Política de Assistência Social e direitos sociais no Brasil
A formação sócio-histórica brasileira traz as marcas da história do processo de
acumulação capitalista, haja vista que as condições primordiais necessárias para seu pleno
desenvolvimento estão expressas pelo contexto colonial de exploração, de escravidão, de
propriedade, de economia monocultora e latifundiária, bem como de um Estado absolutista.
Destaca-se, por exemplo, que o período escravocrata foi caracterizado pelo
cerceamento dos direitos civis. Isto porque os escravos, por não serem reconhecidos pela
sua condição humana, e por não serem considerados cidadãos, foram impedidos de
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exercerem a sua autonomia e liberdade individual. Já com relação à restrição dos direitos
políticos e sociais, ressalta-se a força da grande propriedade, das relações de poder e dos
interesses privados da burguesia em prol do fortalecimento e atendimento das necessidades
da política econômica.
Vale salientar que as medidas clientelistas (a partir da compra de votos) e
patrimonialistas, eram consideradas partes integrantes da política de assistência social no
país – sendo estas características constantes na formação sócio-histórica brasileira e ainda
visíveis no contexto atual. Não havia uma preocupação por parte do Estado em atender às
necessidades sociais da população, uma vez que o grupo representado pelos escravos e
pelos trabalhadores livres era assistido pelo proprietário das terras, e a outra parcela da
população ficava à mercê da benemerência e filantropia da Igreja e de outras iniciativas
privadas.
No período Varguista (1930-1945), enfatiza-se que, embora este governo tenha
avançado no campo dos direitos sociais, as políticas sociais foram criadas com o objetivo de
regular os conflitos sociais eminentes da relação contraditória entre o capital e o trabalho.
Além disso, a política de assistência social nessa época era caracterizada pelo forte traço
filantrópico e clientelista, dotada de seletividade e voltada para os pobres. Dessa forma, a
proteção social brasileira ao longo dos tempos vai se estruturando através da assistência
tanto pela via do trabalho formal quanto a partir de iniciativas benemerentes e filantrópicas
providas pela sociedade civil.
Nestes termos, destaca-se que a história da proteção social brasileira retrata a
confirmação da política social subjugada à política econômica, de modo que esta realidade
perpassa desde o Brasil colônia até a longa ditadura militar (1964/1984), sendo apenas
“modificada” a partir da promulgação da Constituição de 1988. A década de 1980, período
este correspondente ao processo de democratização do país, representou um grande
avanço no que concerne ao reconhecimento por parte do Estado dos direitos sociais e da
assistência social enquanto política pública no campo da seguridade social, juntamente com
a saúde e a previdência social. Inauguram-se novas bases para a implantação efetiva de um
sistema de proteção social brasileiro não contributivo. “Trata-se de uma mudança qualitativa
na concepção de proteção que até então vigorou no país”. (SPOSATI, 2009, p. 19).
Desse modo, a Constituição Federal de 1988 se configura como um marco legal na
história da proteção social brasileira, uma vez que “[...] ao afiançar direitos humanos e
sociais como responsabilidade pública e estatal, essa Constituição operou, ainda que
conceitualmente, fundamentais mudanças, pois acrescentou na agenda dos entes públicos
um conjunto de necessidades até então consideradas de âmbito pessoal ou individual”.
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(SPOSATI, 2009. p. 13). Esta nova concepção no campo dos direitos permitiu uma maior
atenção e intervenção na questão social, de modo que possibilitou uma expansão na busca
pela efetividade das políticas sociais em prol da resolução e/ou minimização dos problemas
sociais emergentes.
A partir da Carta Magna de 1988, surgem outros avanços em termos de mudança na
concepção da assistência social, os quais são representados pela regulamentação da Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS (1993), da Política Nacional de Assistência Social –
PNAS (2004), da Norma Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social –
NOB/SUAS (2005) e da recente aprovação e regulamentação do SUAS (2011).
Embora estas mudanças legais tenham representado um avanço no que concerne à
garantia de direitos, não se pode dizer que esta inovação tenha provocado mudanças
permanentes na estrutura da proteção social no Brasil. Isto porque as políticas sociais foram
criadas com o objetivo de atender às necessidades do capital. Os direitos sociais garantidos
em lei incorporaram, de maneira implícita, as determinações burguesas que objetivaram
oferecer garantias mínimas de sobrevivência para a população em prol da manutenção da
reprodução das forças produtivas e da acumulação exacerbada do capital. Neste sentido,
segundo Engels (2008, p. 312),
[...] é evidente que o conjunto da legislação tem o objetivo de proteger os
proprietários contra os despossuídos. As leis são necessárias exatamente
porque existem os despossuídos e, mesmo que poucas leis o expressem
diretamente [...], a hostilidade em face do proletariado está na base do
ordenamento jurídico.

Ressalta-se que o processo de pauperização “[...] dimensiona e altera a demanda
das políticas sociais de assistência. O aumento progressivo desse público não se
desarticula do movimento da economia, pois é nessa esfera da vida que, fundamentalmente,
se realiza a exclusão social e política.” (MENEZES, 1998, 105). Nestes moldes, nota-se, de
uma maneira geral, que as políticas sociais estão imbuídas de um conteúdo compensatório
e restritas à distribuição e reprodução como forma de combate à pobreza “[...] e, por isso
mesmo, chegam à errônea suposição de que direitos e cidadania estão ligados à expansão
dos serviços assistenciais”, de modo que “[...] a consecução democrática se viabilizaria,
assim, por meio do revigoramento dos padrões de proteção social”. (MENEZES, 1998, p.
15).
A ideia falaciosa de igualdade, propalada pela burguesia, – na concepção por nós
entendida enquanto tratamento igual de desiguais – está no sentido de que todos os
trabalhadores são livres pelo fato de serem “[...] capazes de vender sua força de trabalho
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para quem quiserem , ao mesmo tempo que são obrigados a vender essa força de trabalho
para viver, porque foram libertados e liberados de todo e qualquer controle sobre os meios
de produção!”. (HARVEY, 2013, p. 278).
Nestes termos, o que possibilita de fato essa “igualdade” entre os trabalhadores é o
direito ao acesso à renda. Na visão de Marx (1996, p. 246), “[...] a escala da acumulação é
subitamente ampliável mediante mera repartição modificada da mais-valia, ou do maisproduto em capital e renda [...]”. Destaca-se que a renda encontra-se na escala da
circulação e não da produção, o que significa que a mesma não é sinônima de emancipação
do trabalhador.
Desse modo, enfatiza-se que o objetivo da ideologia burguesa sempre esteve
voltado para a conciliação entre as ideias liberais e os interesses políticos da elite, haja vista
que “[...] o conceito abstrato de igualdade passa a alicerçar as práticas do favor e o
clientelismo, em uma sociedade presidida pela brutal exploração da força de trabalho.”
(MENEZES, 1998, p. 12). Nestes termos, “o assistencialismo é uma das atividades sociais
que, historicamente, as classes dominantes implementaram para reduzir minimamente a
miséria que geram, e para perpetuar o sistema de exploração”. (ALAYON, 1995, p.48).
Conforme o pensamento de Engels (2008), a lógica capitalista reafirma, assegura e
protege a relação puramente econômica entre capital e trabalho através do incremento do
Exército Industrial de Reserva, o qual impulsiona a criação de programas sociais por parte
do Estado para dar conta “das mãos” (trabalhadores), ou seja, para prover os mínimos
sociais necessários para a classe trabalhadora que permitam a reprodução dessa força de
trabalho e, consequentemente, a sua superexploração em função do processo de
acumulação.
Inclusão Produtiva enquanto Estratégia do Capital
Ressalta-se que situações de privação, pobreza, desigualdade e desemprego têm
estimulado os trabalhadores que foram rejeitados pelo mercado de trabalho a buscarem
melhorias das condições de vida, através de novas alternativas de trabalho e sobrevivência
dentro do sistema capitalista. Desse modo, compartilha-se da idéia de que os trabalhadores
“na busca de satisfazer livremente as suas necessidades e combater o desemprego,
tornam-se estratégias para satisfazer as necessidades atualizadas do capital”. (SOUSA,
2008, p.54).
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Conforme Barbosa (2007) e Sousa (2008), as atividades produtivas organizadas por
meio da Economia Solidária12 se constituem enquanto desdobramentos e estratégias do
próprio capital para suprir as suas necessidades de acordo com o atual estágio de
desenvolvimento capitalista. O que de fato ocorre é uma renovação na organização do
trabalho, de modo a permitir a realização das adequações necessárias para o atendimento
das exigências do sistema vigente.
Neste sentido, observa-se que a essência da superexploração da força de trabalho, o
comando sobre o trabalho e o controle da população relativa permanece intacta – mesmo de
maneira camuflada pelas alternativas encontradas pelo capital. Mantém-se a lógica
capitalista da centralização e concentração do capital nas mãos de poucos e,
simultaneamente, a conservação da condição de pobreza de muitos.
A estratégia do capital está em criar outros meios de enfrentamento da pobreza que
minimizem os problemas sociais a partir de políticas compensatórias e de inclusão. Neste
sentido, estimula-se a ideologia do autoemprego, do empreendedorismo e da concepção de
“liberdade” de escolha individual. Isto porque, segundo Marx (1996, p. 256), “certa
acumulação de capital nas mãos de produtores individuais de mercadorias constitui, por
isso, o pressuposto do modo específico de produção capitalista.”
A busca por novas alternativas de trabalho e o combate ao desemprego e à
vulnerabilidade social têm impulsionado ações governamentais, com apoio da sociedade
civil, voltadas para o incentivo de iniciativas locais no campo da geração de trabalho e
renda, a partir da criação e ampliação de unidades produtivas independentes e autônomas
associadas ao âmbito da economia solidária, enquanto “[...] práticas amenizadoras do nãoassalariamento para subsistência de trabalhadores desempregados [...]”. (BARBOSA, 2007,
p. 21).
A Inclusão produtiva é um universo mais abrangente, de modo que a economia
solidária encontra-se inserida dentro desse contexto. (ALBUQUERQUE, 2009). A inclusão
produtiva, através da definição da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS (2007),
[...] consiste, no seu sentido mais operativo, no esforço para a mobilização
das capacidades sociais e produtivas das comunidades, buscando induzir
ou provocar um processo de desenvolvimento por meio de projetos
integrados de educação sócioprofissional, cidadã e ético-política,
investimentos em capital para possibilitar o acesso aos meios de produção
e assistência técnica. O ponto de partida é o fortalecimento das formas de
Entende-se por Economia Solidária a concepção de “[...] uma modalidade específica de economia
popular que reúne grupos em associações, cooperativas ou pequenas empresas, baseadas na
cooperação e na autogestão.” (BARBOSA, 2007, p.96). Na visão de Barbosa (2007), destaca-se que
“as atividades da economia solidária podem até apresentar um modo de produzir, mas não um modo
de produção diferente, e só podem ser compreendidas como totalidade”. (BARBOSA, 2007, p.27).
12
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organização e iniciativas de produção no território, garantindo novos meios
e capacidades coletivas de produção e gestão, com respeito e preservação
das formas organizativas, do patrimônio cultural e artístico das comunidades
e do meio ambiente, conforme orientação da LOAS. Nesse sentido, as
ações de inclusão produtiva buscam a ampliação da capacidade de
autogestão econômica e social das comunidades, por meio da vivência e
troca de experiências sobre formas coletivas de organização da produção, a
promoção de arranjos produtivos viáveis e sustentáveis, reconhecendo o
papel de protagonista ativo das comunidades na promoção do seu próprio
desenvolvimento. (Edital nº 001/SNAS/MDS, 2007, p.3).

Desse modo, pode-se inferir que a inclusão produtiva se materializa por meio de
programas e projetos de enfrentamento a pobreza, de acordo com o Art. 25 da Lei Orgânica
de Assistência Social (LOAS), através de investimento econômico social em grupos
populares, de modo a “subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam
meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de
subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e
sua organização social.” (BRASIL, 1993). O Parágrafo único do Art. 2 da LOAS aborda que
“para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às
políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender
contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.” (BRASIL, 1993).
Destaca-se que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS),
em parceria com as Secretarias Estaduais de Assistência Social, tem oferecido apoio
técnico aos Estados para a elaboração de projetos de geração de trabalho e renda, bem
como cofinanciamento, através do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a
implementação de projetos de promoção da inclusão produtiva; tendo em vista a diretriz
estratégica de enfrentamento das situações de vulnerabilidade social no ano de 2007, como
portas de saída aos beneficiários dos programas de transferência de renda do Governo
Federal, sobretudo a população jovem em situação de vulnerabilidade social e risco.
Dentro desse contexto, enfatizam-se as táticas do Estado de transferência das suas
atribuições para a sociedade civil e da sua desresponsabilização, na medida em que, ao
incentivar o empreendedorismo/autonomia/protagonismo/emancipação humana por parte
dos beneficiários da assistência social como porta de saída da sua condição de pobreza,
não propicia as condições mínimas necessárias previstas na Constituição Federal de 1988 e
nos artigos 2 e 25 da LOAS (sendo este o seu dever), nem tampouco promove o próprio
desenvolvimento de capacidades (haja vista que, em tese, os cursos de qualificação
profissional não oferecem uma elevação do padrão da qualidade de vida), como está
imbricado no próprio conceito da inclusão produtiva. Frisa-se ainda a culpabilização dos
sujeitos por parte do Estado quando estes não conseguem superar a sua condição de
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vulnerabilidade social, admitida pela assistência social, a partir da sua inserção ou não no
mercado de trabalho.
Neste sentido, esta ação governamental, enquanto estratégia das classes
dominantes mediante a crise e “[...] justificativa para atenuar os efeitos das contradições
geradas pela lógica do capitalismo” (MENEZES, 1998, p. 35), não implica necessariamente
em promover as reais condições e atividades que de fato garantam a superação de sua
condição de pobreza e de beneficiários da Assistência Social, ou seja, sua verdadeira
emancipação/autonomia. O interesse do capital é permitir a oscilação deste público, no
sentido de garantir sempre a permanência de um quantitativo suficiente de pessoas em
situação de vulnerabilidade social para atingir a meta capitalista quanto ao equilíbrio entre a
demanda e a oferta de trabalho e o processo de acumulação.
Conclusão
Com o processo de mundialização e financeirização do capital e de subordinação
das políticas sociais à lógica do mercado, verifica-se o surgimento de novas expressões da
questão social e, em contrapartida, a efetivação da desresponsabilização do Estado e o
desmonte das políticas sociais. Neste contexto, a assistência social acaba por adquirir
tendências

neoconservadoras,

focalistas,

controlistas,

localistas

e

de

abordagem

microscópica das questões sociais, de modo que a condição de beneficiário da assistência
social é super explorada no processo de desmonte das políticas públicas e na rede privada.
Considerando os avanços e retrocessos no campo da política de assistência social no
país, pode-se inferir que na contemporaneidade os desafios se encontram na efetivação da
universalização, descentralização e reordenação dos serviços prestados pelas políticas
sociais. Isto porque a doutrina neoliberal permitiu reformas estruturais e institucionais no
Estado que possibilitaram alterações no campo das políticas, uma vez que estas deixam de
ter o caráter universal, proposto em lei, para perpetuar o caráter seletivo, de acordo com os
preceitos neoliberais.
Em tempo de capital fetiche, onde a assistência social é caracterizada como o fetiche
do fetiche da mercadoria, destaca-se que há uma priorização nos investimentos em políticas
estruturais para estabilização econômica em detrimento do investimento na área do social.
Como meio de intervenção junto às novas manifestações da questão social, provenientes
das novas configurações de subordinação no mundo do trabalho, o Estado brasileiro propõe
medidas coerentes com a lógica neoliberal de implementação de programas, políticas e
projetos de cunho assistencialista e seletista de combate à pobreza. Salienta-se que estas
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“[...] na sua versão mais branda e adequada à Ordem pretendem em realidade evitar as
transformações capazes de eliminar o capital.” (ANTUNES, 2009, p. 113).
A proposta do Governo Federal pautada na qualificação profissional para inserção
dos beneficiários da Política de Assistência Social no mercado de trabalho e no incentivo ao
empreendedorismo configura-se como medidas para minimizar os efeitos da crise estrutural
do sistema capitalista, sendo caracterizadas como uma das mais variadas estratégias
criadas pelo capital para promover o processo de alienação da massa e viabilizar a
permanência dos beneficiários em sua condição de vulnerabilidade social, visto que o
fortalecimento das desigualdades de classe, bem como a manutenção da superpopulação
relativa estagnada, é funcional ao capital.
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Uma Rede de Observadores das Políticas Públicas Locais – A experiência do
Observatório de Políticas Públicas da UNIVALI (SC)
Ana Claudia D. C. de Oliveira (Univali)
Diego Lopes Costa (Univali)
Eduardo Guerini (Univali)
Jaqueline Rocha (Univali)
RESUMO: este artigo tem por objetivo apresentar os resultados do diagnóstico e
monitoramento dos conselhos municipais e dos representantes da Univali nestes
conselhos de políticas públicas realizado pelo Observatório de Políticas Públicas/OPP
da Univali. O OPP é um programa de extensão do Centro de Ciências Jurídicas e
Sociais da Univali voltado a identificar as demandas da sociedade civil que possam ser
atendidos pela Universidade. Seu objetivo é atuar na formação e fortalecimento do
sistema de garantias de direitos, bem como no assessoramento e mapeamento dos
representantes dos Conselhos Municipais de Gestão de Políticas Públicas, dos
representantes da UNIVALI nesses Conselhos, das lideranças comunitárias, das
Organizações da Sociedade Civil (OSC´s) e dos fóruns de políticas públicas. Para tanto,
o OPP atua em parceria com o NAJOSC (Núcleo de Assessoria Jurídica às Organizações
da Sociedade Civil), a ITCP (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares) e o
NATTPAS (Núcleo de Assessoria técnica aos Trabalhadores da Política de Assistência
Social). O objetivo principal do OPP é realizar o monitoramento, assessoramento e
avaliação das representações da UNIVALI nos Conselhos Municipais a fim de as
fortalecer e qualificar, em consonância com o Sistema ampliado de Garantia de Direitos
em prol da cidadania ativa e participativa. A fundamentação teórica do programa parte da
literatura das Ciências Sociais acerca da participação social e conselhos
(DAGNINO,2002; AVRITZER, 2003; SANTOS, 2002; GOHN, 2002,SECCHI, 2010). Para
o monitoramento dos conselhos, o OPP utiliza a metodologia proposta por SECCHI
(2010) dos três módulos para diagnóstico, monitoramento e assessoria dos conselhos de
políticas públicas nos quais a Univali tem participação efetiva nas cidades de Itajaí,
Balneário Camboriú, São José, Biguaçu, Florianópolis e Tijucas, e o mapeamento dos
respectivos representantes da Univali. Como principais resultados do diagnóstico,
verificou-se a existência de 159 conselhos ativos nas cidades acima elencadas, sendo
que a Univali se faz presente em 52 conselhos que representa 32,7% de representação
institucional. Em relação ao perfil da representação institucional, realizou-se a aplicação
de um questionário com 26 representantes para obter uma amostra preliminar deste
perfil, cujos resultados mostram um público majoritariamente feminino, na faixa de 41-60
anos, casados(as), da cor branca, com escolaridade e renda alta. A conclusão preliminar
do monitoramento aponta que, dos 52 conselhos onde há representação da Univali, 17
deles são monitorados pelo OPP onde há evidências de uma clara debilidade
participativa em termos de paridade governamental e não-governamental e ainda uma
cultura política conservadora no que se refere às políticas de cunho social.

Palavras chave: participação social – conselhos gestores – políticas públicas
1. Introdução
A construção dos espaços públicos no Brasil está intimamente ligada à
consolidação das instituições democráticas no país pós-88. Como elemento
procedimental na ampliação da participação política dos atores, foram implementados
os conselhos gestores de políticas públicas, instrumentos mediadores na relação entre
Estado e sociedade civil. A sociedade civil, como aponta Dagnino (2002,p.9)
organizou-se no combate a toda e qualquer forma de autoritarismo estatal
desempenhando um papel fundamental no longo processo de transição democrática,
influenciando de forma decisiva a concepção e aplicação de políticas sociais no País.
As novas concepções sobre a administração pública, junto às experiências de
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parcerias estabelecidas entre o Estado e a sociedade civil organizada durante a última
década, gerou necessidades na formação de gestores, incluindo participantes de
segmentos da sociedade civil organizados ou não organizados, capazes de traduzir e
transformar a nova realidade social, política e econômica do país.
Especialmente na última década, as experiências exitosas de parcerias
estabelecidas entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, bem como as
novas concepções sobre a administração pública, oriundas das constantes inovações,
têm possibilitado um amadurecimento das relações entre a Sociedade Civil e o Estado
(AVRITZER, 2003; SANTOS, 2002; GOHN, 2002). Diante deste cenário e com o
objetivo de analisar as diretrizes das políticas sociais no âmbito municipal, este artigo
empreende uma análise sobre a inserção da Univali nos conselhos municipais de
políticas públicas a fim de conhecer o perfil do representante e a participação da
Universidade na gestão pública a partir do diagnóstico e monitoramento realizados
pelo Observatório de Políticas Públicas (OPP). A problemática deste artigo se
apresenta na análise do perfil do representante da Univali bem como as dicotomias
entre sociedade civil e governo, cidadania e participação no que se refere às políticas
públicas.
O OPP é um programa de extensão universitária com propósito de identificar
as demandas da sociedade civil que possam ser atendidas pela Universidade em
acordo com a Política Nacional de Assistência Social, realizando assessoramento de
suas representações com a finalidade de fortalecer e qualificar as entidades e
organizações em consonância com o Sistema de Garantia de Direitos, via políticas
intersetoriais que potencializam uma tessitura articulada de esforços conjuntos de
vários atores sociais.
O OPP atua desde 2010 e conta com duas frentes de atuação distintas no
âmbito da graduação e do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas
Públicas/PMGPP: 1) Fornece suporte e formação aos representantes da Univali nos
conselhos e fóruns de políticas públicas e 2) Atua na formação continuada e no
assessoramento de lideranças comunitárias, conselheiros, organizações da Sociedade
Civil (OSC´s) e nos fóruns de políticas públicas. A equipe do OPP conta com 5
professores e 10 bolsistas dos cursos de Direito e Relações Internacionais que
realizam o monitoramento de 17 conselhos nas 5 cidades onde há campus da Univali.

2. Fundamentação Teórica
Os Conselhos de Políticas Públicas, no âmbito das políticas setoriais, foram
criados com a Constituição de 1988 vinculados à democratização do espaço público
estatal como resultado da ampliação da participação popular e dos movimentos
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sociais reivindicatórios ao longo da década de 1970. Este discurso democratizante
demarcou um período claro de revalorização do lugar da sociedade civil na gestão
pública e no controle democrático dos gestores, com claro estímulo à participação na
formulação de planos, na implantação de programas e de projetos. Se a Constituição
de 1988, intitulada de “Constituição Cidadã”, redefiniu a construção da cidadania nos
marcos da democracia, onde a participação dos cidadãos nos processos decisórios e
de execução de políticas públicas os coloca como agentes ativos de seu processo de
desenvolvimento, é justamente esta participação com vistas à constituição de modelos
autônomos de gestão de processos políticos que se apresenta como elemento
delimitado no diagnóstico dos conselhos de políticas públicas, naquela que seria
determinada como uma “intrusão indesejada” no processo “público de tomada de
decisões” (Borba & Seibel, 1998).
Os governos mais sólidos, em termos de governança democrática, foram
aqueles que tiveram apoio de uma sociedade civil ativa. Para que exista uma
sociedade civil, os cidadãos devem estar engajados na causa e ativos em todo tipo de
grupo ou associações. Quando as comunidades estão engajadas em termos cívicos,
aumenta-se os prospectos de melhoria em relação à educação, pobreza urbana, crime
e serviços de saúde, ou seja, há probabilidade do sistema político ter sucesso quando
existe uma sociedade civil engajada e ativa. Os conselhos gestores de políticas
públicas são uma forma de participação civil extremamente relevante para as políticas
públicas. Os conselhos funcionam de forma paritária, sendo 50% da participação
destinada ao governo e 50% da participação à sociedade civil. Estes funcionam de
forma deliberativa, consultiva ou de assessoria, dependendo do próprio conselho,
cada qual com suas atribuições. As principais funções de cada conselho são: formular
estratégias para as políticas públicas, discutir a destinação dos recursos de cada
fundo, alocar e administrar os recursos a fim de garantir mais benefícios à população,
em junção com o governo federal, estadual ou municipal.
A participação da sociedade civil é, de fato, imprescindível para todos os atores
sociais na coprodução dos serviços públicos. No entendimento do bem comum, os
conselhos,

os

orçamentos

participativos,

redes,

fóruns

são

essenciais

na

implementação das políticas públicas e no bom funcionamento da interação entre
sociedade civil e Estado. Compreender as políticas públicas é consequentemente não
abrir mão do processo pelo qual a mesma foi pensada, institucionalizada, ignorada,
aplicada e por vezes alterada no limiar de uma trajetória emblemática onde interesses
diversos foram capazes de formatá-la provisoriamente. Como diriam os críticos do
senso comum, a política pública no Brasil “dançou conforme a música”. Em abalizada
análise acerca do conceito de accountability, pelas amplas atribuições que lhes foram
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outorgadas aos Conselhos e Conselheiros e pela Constituição de 1988, surgiram
possibilidades reais de promover a accountability, isto é:
o direito que cada cidadão tem de saber sobre o desempenho
de seus governantes e a ‘obrigação’ desses governantes de
prestarem contas de suas ações, não só explicitando as
políticas e objetivos adotados, como também a forma como os
recursos públicos foram empregados e os resultados
alcançados. (ROCHA,2007,p.15).
Assim, a partir da segunda metade da década de 1990, houve a
implementação de novos mecanismos participativos com uma elevada ampliação
social no controle das políticas sociais, principalmente no final do século XX. Em
geral, o objetivo que fundamenta a criação e funcionamento das Instituições
Participativas é o de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pelo
Estado ou indiretamente, por meio da terceirização. Assim, cidadãos e lideranças
comunitárias se envolvem no processo, esperando a transformação da realidade local.
Um plano de monitoramento e avaliação na área social deve incluir mecanismos de
devolução de informações para que os Conselhos assumam papel de destaque no
exercício de controle social e na formulação/reformulação das políticas públicas
locais/setoriais. É aqui que o OPP entra como um ator fundamental na análise da
problemática acerca da inserção da UNIVALI nos conselhos municipais, que será
descrito a seguir.

3. METODOLOGIA
A partir da metodologia proposta por SECCHI (2010), elaborou-se três módulos
voltados para o diagnóstico inicial, para o monitoramento e acompanhamento da
atuação dos representantes da UNIVALI e atores sociais da sociedade organizada e
não-organizada, a saber, 1: Diagnóstico de Demandas dos Conselhos; 2:
Monitoramento dos Conselhos; e 3: Acompanhamento dos

Conselhos, abaixo

apresentados:
Quadro 1 – Módulos elaborados para diagnóstico inicial
Módulo 1

a) Conselho
b) Situação inicial
c) Setores envolvidos
d) Estratégias intersetoriais
e) Responsável
f) Principais programas
g) Público alvo
h) Resultado esperado
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a) Problemas destacados
b) Gravidade
c) Urgência
d) Tendência
e) Total
f) Observações gerais
g) Parceiros prioritários

Módulo 3

Participantes
Telefone/e-mail
a) Classificação do grupo
b) Densidade das normas
c) Grupo/densidade
d) Relatório Sintético da Reunião do
Conselho (máximo 15 linhas)

Fonte: Adaptado de SECCHI (2010)

Estes módulos são aplicados nas reuniões mensais dos seguintes conselhos
elegidos como prioritários: Itajaí: Educação, Mulher, Idoso, Criança/adolescente,
Assistência Social, Economia Solidária; Balneário Camboriú: Assistência Social,
Educação, Segurança Alimentar; Biguaçu: Assistência Social, Criança/Adolescente;
Florianópolis: Assistência Social, Economia Solidária, Resíduos Sólidos/Meio
Ambiente e Mulher; São José: Assistência Social e Idoso.

3.1.

Módulo 1: Diagnóstico de Demandas dos Conselhos

Se o processo de trabalho dos Conselhos se constitui de atividades e
procedimentos que são desempenhados por Conselheiros, através das quais se
implementam a dinâmica de funcionamento, tendo como objeto de análise as políticas
sociais setorizadas, se faz necessário diagnosticar o ambiente interno (Conselhos)
versus ambiente externo (Realidade Social) que produzirá uma necessidade

de

políticas setoriais .
Tal módulo tem como objetivo levantar as demandas prioritárias dos Conselhos
para estabelecimento de diretrizes de ação da Política de Extensão da Univali,
gerando uma gama de produtos e serviços, em claro atendimento a política
comunitária de nossa Instituição.
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Assim, selecionando uma matriz de demandas pela gravidade, urgência ou
tendência, poderemos proporcionar a melhoria continua na rotina dos conselhos, na
gestão de políticas locais e na ação institucional desempenhada pela Univali.

Módulo 1 : Diagnóstico de Demandas dos Conselhos
Problemas Destacados

Gravidade

Urgência

Tendência

Total

Observações Gerais

Parceiros
Prioritários

Problema
Selecionado:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________

Observações:
a) Destaque os principais problemas de seu conselho;
a) Classifique de por Gravidade, Urgência e Tendência;
b) Pontue de 1 a 5 para cada item considerando a matriz GUT
A matriz é uma forma de se tratar problemas destacando as prioridades que
são consideradas por gradação de gravidade, de urgência e

tendência de cada

problema.
Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos
ou organizações e efeitos que surgirão a longo prazo, caso o problema não seja
resolvido.
Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o
problema.
Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de
crescimento, redução ou desaparecimento do problema.
A pontuação de 1 a 5, para cada dimensão da matriz, permite classificar em
ordem decrescente de pontos os problemas a serem atacados na melhoria do
processo.
Este tipo de análise deve ser feita pelo grupo de melhoria com colaboradores
do processo, de forma a estabelecer a melhor priorização dos problemas. Lembrando
que deve haver consenso entre os membros do grupo.
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Após atribuída a pontuação, deve-se multiplicar GxUxT e achar o resultado,
priorizando de acordo com os pontos obtidos.

3.2.

Monitoramento dos Conselhos

Se a formulação da agenda é resultado do diagnóstico de problemas ou temas
entendidos como relevantes, em síntese, o Monitoramento dos Conselhos indicará
como a dinâmica institucional no interior dos Conselhos de Políticas Públicas
Setoriais implanta ou dá forma bà agenda, como um plano, programa ou projeto.
Tal mapeamento político-institucional traduz os dois tipos de agenda que
interessam para a Política de Extensão da Univali:
a) Agenda Política – Conjunto de Problemas/Temas/Responsáveis que a
comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública;
b) Agenda Formal – Conhecida como Agenda Institucional, é aquela que
elenca os problemas ou temas que o poder público já decidiu enfrentar.
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUÇÃO, EXTENSÃO E CULTURAPROPPEC
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS
Observatório de Políticas Públicas
Módulo 2 : Monitoramento dos Conselhos
Conselho
(a)

Situação
Atual(b)

Setores
Envolvidos
(c)

Estratégias
Intersetoriais
(d)

Responsável
(e)

Principais
Programas
(f)

Público
Alvo
(g)

Resultado
Esperado
(h)

Observações
Gerais

Observações Gerais:
a) Nome do Conselho
b) Situação : Ativo, Inativo , Fragilizado
c) Setores Envolvidos : Atores Governamentais e Atores Não Governamentais
d) Estratégias Intersetoriais : Tipos de Articulação da Ação Governamental em cada nível com compromissos
de ação coletiva, compartilhada e integrada.
e) Responsável : Principal(is) Gestor(es)
f) Principais Progamas: Programas Prioritários do Conselho
g) Público-Alvo : Descrever os demandantes da Política Pública
h) Resultado Esperado: Resultado Previsto na Política Pública Avaliada
3.3.

Acompanhamento dos Conselhos
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A conotação de uma análise institucional do acompanhamento dos Conselhos,
é claramente identificada pela organização procedimental na dinâmica do processo
político, dos atores representativos e participantes no ciclo das políticas públicas.
Desta forma, o Módulo de Acompanhamento demonstrará como atores políticos
agem e se organizam de acordo com regras e práticas que são socialmente
construídas e reconhecidas.
No primeiro momento, a anotação dos participantes dos Conselhos, fontes de
contato institucional/formal, assim como classificação do grupo seguem o conceito
clássico de cultura política como aponta Secchi (2010) , de modelo adaptado de
Douglas e Wildavsky (1982).
Neste sentido, quando o grupo é coeso e há grande densidade de normas, a
cultura política predominante é a hierárquica, em que políticas públicas são
viabilizadas por meio de coerção legal, e problemas de coordenação social,
enfrentamento do risco e promoção da solidariedade são encarados com coletivos.
Quando o grupo é coeso e a densidade das normas é baixa, encontramos a
cultura política igualitária, em que as políticas públicas estão mais baseadas no
voluntarismo e nas redes sociais de apoio mútuo. Neste tipo de cultura há uma
desconfiança com relação à capacidade de organização social pelo aparelho estatal.
Quando o grupo é débil e a densidade das normas é baixa, tem lugar o
individualismo. A cultura política individualista é cética quanto a capacidade estatal
de organização social, e, neste padrão político procedimental, o Estado serve apenas
para garantir os direitos individuais fundamentais. A coordenação é feita por meio de
mecanismos de mercado (troca de interesses individuais), e o enfrentamento do risco
também é encarado como responsabilidade individual.
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUÇÃO, EXTENSÃO E
CULTURA-PROPPEC
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS
Observatório de Políticas Públicas
Módulo 3 : Acompanhamento dos Conselhos
CONSELHO:_____________________________CIDADE:
________________________ Data:___/___/___ Local da
Reunião:__________

Participantes

Contato

Classificação do
Grupo (a)

Densidade das
Normas (b)

Grupo/Densid
ade (c)

Rela
tóri
o
Sint
étic
o da
Reu
nião
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a) Classificação do Grupo: Coeso/ Desestruturado
b) Densidade das Normas: Alta/Baixa
c) Se Coeso = Hierárquico ou Igualitário / Se Desestruturado = Fatalista
ou Individualista

Todavia, para compreender o cenário macroestrutural dos conselhos, optamos
por seguir uma metodologia de mapeamento de todos os conselhos existentes em
cada cidade e os respectivos representantes da Univali. Em primeiro lugar, foi
elaborada uma planilha com os Conselhos de cada cidade assim como as Leis de
Criação, Decretos de Nomeação, representações da sociedade civil e representantes
da Univali. Nesta etapa, cada município apresentou diferencial de acesso e
publicidade das informações, no que tange a legislação, com particularidades diante
da incipiente acessibilidade prevista na Lei de Acesso á Informação (Lei 12.527/2011)
com repercussão em unidade da federação ou ente federado. De maneira geral, o site
Portal das Leis Municipais foi o meio mais utilizado na pesquisa interna, mas coube
ainda

aos

gestores

governamentais/conselheiros

a

disponibilização

destas

informações para efetuar montagem da planilha sobre a situação municipal1. O
segundo passo foi iniciar o mapeamento a partir da criação de um banco de dados
sobre representantes setoriais e da Universidade, disponibilizados nas Secretarias
Municipais, Conselhos e na própria Instituição. Em seguida, o contato foi feito por
telefones e via e-mail, tentando contatar diretamente o representante, já que na
maioria das vezes existiam nomes conflitantes, nomes de representantes no Decreto
de Nomeação e nomes de representantes pelo próprio Conselho, demonstrando uma
baixa densidade institucional nos Conselhos e suas representações da sociedade civil
e da Univali. Foram realizadas visitas às Prefeituras com a evidência de que diversos
Conselhos não estavam atuantes e que muitos representantes levantados no
mapeamento inicial não eram coincidentes com os decretos e ofícios de nomeação
emitidos pela Univali. Por fim, organizamos o I Encontro de Representantes da
UNIVALI, com 26 professores de todos os campi e aplicamos um questionário para

1

A Lei Federal 12.527/2011 regula o acesso a informações e alguns municípios ainda não cumprem o
disposto nesta lei, diferentemente do município de Florianópolis o Decreto 9988/2012 regulamenta este
acesso criando normas e procedimentos para tal através do site oficial da Prefeitura Municipal de
Florianópolis de forma organizada.
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mapear o perfil sociodemográfico destes representantes cujos resultados serão
discutidos a seguir.

4. RESULTADOS
O questionário aplicado aos professores revelou uma amostra preliminar do
perfil sociodemográfico e o mapeamento de todos os conselhos municipais existentes
e ativos e a representação titular e suplente destes conselhos pela Univali. No quadro
abaixo, observa-se a participação em conselhos sendo que a capital do Estado,
Florianópolis, é a que apresenta o menor percentual relativo nos Conselhos
Municipais, em detrimento do campus sede em Itajaí que apresenta uma participação
superior a 50%. Na média, a participação da Univali em todas as cidades de atuação
aponta para uma necessária adequação da política institucional para os campi com
menor participação relativa que a média da Univali, e aponta também para uma efetiva
participação nos conselhos na cidade de Itajaí onde a Univali possui um maior capital
social e político. É relevante que a histórica construção da Univali, como instituição de
ensino superior com forte viés comunitário desde o surgimento da FEPEVI, na cidade
de Itajaí, impulsiona os vínculos políticos-institucionais com as lideranças políticas
locais e demonstra a capacidade de indicação de representantes para os Conselhos
no município com maior facilidade, em detrimento de outros campi onde as condições
relacionais da política constitutiva da representação extensionista se evidenciaram
com maior preponderância e clareza.

Quadro 2: Participação Relativa de Representantes da UNIVALI nos Conselhos
Municipais
Percentual de Representantes da Univali nos Conselhos Municipais
Itajaí – Bal.Camboriú – Tijucas – Biguaçu – São José – Florianópolis
Conselhos
Representantes
Municípios
% Univali
existentes
Univali
Itajaí
39
24
61,53 %
BC

21

07

33,33%

Tijucas

20

06

30,00%

Biguaçu

27

07

25,92%

São José

22

05

22,72%

Florianópolis

30

03

10,00%

Total
159
Fonte: OPP/Univali (2012)

52

32,70%

A representatividade em cada município, tomado individualmente, apresenta
Itajaí, Tijucas e Biguaçu como proporcionais na relação quantitativa de conselhos e
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representantes da Univali, acontecendo o mesmo nos municípios de Balneário
Camboriú e São José. Florianópolis apresenta o menor número de representação
comparada ao número de conselhos municipais de políticas públicas, razão pela qual
o OPP busca alterar este quadro com a participação de seus bolsistas e professores
em 4 conselhos, anteriormente citados nesta cidade. Nos municípios pesquisados,
35,53% das cadeiras nos conselhos municipais de políticas públicas são ocupadas por
professores/funcionários de diversas áreas de formação. Durante a leitura da
legislação, do funcionamento, alterações das leis, do desenho de como a Univali se
encontra inserida nos conselhos municipais dos municípios, denota-se uma inserção
mobilizada na política institucional e uma diversidade de ações, com membros
atuando com delegada importância para consecução de uma política de extensão
focalizada nas ações comunitárias. Por outro lado, observou-se uma sobrecarga de
representação, e, por conseguinte, de trabalho, por parte de alguns professores,
especialmente em municípios pequenos como o de Tijucas (30.960), no qual apenas 6
professores são representantes em mais de um conselho. Com os dados quantitativos
dos conselhos coletados e com o dado populacional do IBGE censo de 2010,
organizou-se a seguinte configuração:

Gráfico
1:
Representatividade
Municipal/Regional

dos

Conselheiros

no

Contexto

Fonte: OPP/ Univali (2012)
O gráfico acima mostra a representatividade dos Conselheiros diante do
potencial crescimento da população na região litorânea de Santa Catarina, segundo os
dados do Censo IBGE 2010, totalizam uma população de 1.001.672 habitantes, com
cidades densamente povoadas e urbanizadas. Considerando que tal população está
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representada indiretamente por Conselheiros para consecução de políticas setoriais,
os 52 conselheiros da Univali tem um papel importante a cumprir, com clareza na
ação política orientada e reorientada por uma representatividade relativa que aumenta
ou diminui, dependendo do número de conselheiros municipais, aumentando a
responsabilidade nas deliberações na esfera regional/local.
Após a análise macroestrutural dos conselhos, realizamos um levantamento
preliminar do perfil do representante da Univali durante o I Encontro tendo os
seguintes resultados: A parcela majoritária é feminina (53,08) em relação aos homens
(46%), há preponderância de representantes na faixa de 41-60 anos, observou-se os
padrões tradicionais no que tange à condição civil com forte preponderância de
casados(as), da cor branca, com escolaridade e renda alta (tabela 1).

Tabela 1 – Perfil socioeconômico da representação da Univali nos Conselhos
Municipais, Santa Catarina, 2012.
Variável

Gênero

Faixa etária

Etnia/raça

Renda

Categorias

Frequência

Frequência relativa

Absoluta

(%)

Masculino

12

46,2

Feminino

14

53,8

21 a 30 anos

01

3,8

31 a 40 anos

04

15,4

41 a 50 anos

11

42,3

51 a 60 anos

10

38,5

Branca

24

92,3

Negra

00

--

Indígena

00

--

Oriental

00

--

Outra

02

7,7

salários

05

19,2

> 10 salários mínimos

21

80,8

Superior incompleto

01

3,8

Superior Completo

03

11,5

Mestrado

18

69,2

Doutorado

04

15,4

Solteiro

06

23,1

Casado

14

53,8

4

a

10

mínimos

Escolaridade

Estado civil
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Divorciado

03

11,5

Separado

01

3,8

União Estável

02

7,7

Fonte: OPP- Levantamento do Perfil dos Representantes da Univali/2012

5. Considerações Finais
Este artigo discutiu a inserção da Univali nos conselhos municipais de
políticas públicas com o objetivo de conhecer o perfil do representante e a participação
da Universidade na gestão pública nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, São
José, Biguaçu, Florianópolis e Tijucas. A análise do perfil do representante é
acompanhada de um processo de monitoramento, assessoramento e avaliação das
políticas púbicas nas quais se percebem as dicotomias entre sociedade civil e
governo, cidadania e participação. Como conclusão principal, verificou-se a existência
de 159 conselhos ativos nas cidades acima elencadas, sendo que a Univali se faz
presente em 52 conselhos, o que equivale a 32,7% de representação institucional. A
amostra preliminar do perfil desta representação consiste em um público feminino na
faixa de 41-60 anos, casados(as), da cor branca, com escolaridade e renda alta.
Assim, observa-se que quem discute, representa e participa das políticas públicas
locais nos conselhos é uma classe privilegiada, cujos padrões tradicionais
demonstram que a intervenção nos conselhos é realizada por relações fortemente
hierarquizadas por gênero, raça e classe social.
Em relação ao monitoramento, dos 52 conselhos onde há representação da
Univali, 17 deles são monitorados pelo OPP onde há evidências de uma clara
debilidade participativa em termos de paridade governamental e não-governamental e
ainda uma cultura política conservadora no que se refere às políticas de cunho social.
Este mapeamento permitiu perceber também que a rede dos observadores de
políticas públicas locais/regionais deve estar vinculada à natureza comunitária da
Univali como resultado da sua criação no sistema fundacional municipal com
abrangência regional. Também evidenciou a necessidade de ações articuladas interna
e externamente para indicar os limites e as possibilidades dos conselheirosrepresentantes da Univali em relação à capacidade múltipla de intervenção na
complexa dinâmica institucional. O parâmetro de atuação dos representantes em rede
nos diversos campi de atuação da Univali criam as condições para materializar um
processo de monitoramento e assessoramento da gestão pública norteada pelo
controle social efetivo – pressuposto da “accountability” - tão necessária para
efetivação da transparência nos critérios da boa governança local. Por outro lado, a
dinâmica

atuação

de

representantes

qualificados

de

diferentes

níveis

de
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especialização congregaria a intersetorialidade das ações de políticas públicas locais,
em termos de paridade dos membros governamentais e da sociedade civil.
O preenchimento dos módulos nos conselhos permitiu confirmar que a
participação da sociedade civil é de fato fundamental para o bom funcionamento dos
Conselhos, de modo que as deliberações geradas são geralmente de interesse
comunitários, nem sempre consideradas pelos governos. Algumas irregularidades
foram consideradas, como por exemplo, a dicotomia entre sociedade civil e governo
nem sempre existe de forma democrática, alguns conselheiros são escolhidos pelo
próprio governo, nem sempre há o preparo necessário para o conselheiro gerir o
conselho, e ocorrem algumas disparidades de informações entre os conselheiros e os
governos, além do problema da paridade.
Se as questões de representatividade/paridade são problemas constantes na
atuação de representantes nos conselhos gestores, a situação também é verificada
internamente na Univali, dado que permitiu constatar uma crescente política
institucional de indicação/nomeação de representantes da Univali para os assentos
nos Conselhos Municipais. Assim, esta pesquisa buscou alinhar os níveis de
representatividade da Univali com a sua missão institucional e com as políticas de
extensão preconizadas no planejamento estratégico (PDI). Esta pesquisa mostrou que
a atuação dos representantes institucionais não substituirá a participação de atores da
sociedade civil, com clara debilidade participativa, porém, propiciará uma qualificação
maior da intervenção no contexto social, do ponto de vista político e técnico. Tais
elementos são essenciais na formação de uma rede de observadores de políticas
públicas locais.
Como se trata de uma mudança cultural em processo, a rede de observadores
locais da Univali via ações orquestradas pelo Observatório de Políticas Públicas,
desempenha papel fundamental na articulação das ações institucionais para
fortalecimento da política de extensão com claro objetivo de produzir protagonistas
sociais qualificados para a ampliação da cidadania, em última instância, garantindo
direitos

consagrados

constitucionalmente

e

construindo

no

cotidiano

formas

inovadoras para gestão pública local/regional.
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Os Estereótipos de Gênero no Direito Brasileiro e a Lei Maria da
Penha - Análise de sua Aplicação pelo STJ
Fabiana Mendes de Oliveira
Centro Universitário Ritter dos Reis
Introdução
O presente artigo apresenta, em síntese, o produto do Trabalho de Conclusão de
Curso de Bacharelado em Direito, apresentado no ano de 2013. Tal trabalho se propôs a
verificar a ocorrência de estereótipos de gênero no Direito Brasileiro, especificamente na
aplicação da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – pelo Poder Judiciário.
Para subsidiar tal análise, foi utilizada a teoria de Rebecca Cook e Simone Cusack,
desenvolvida na obra Estereotipos de Género – Perspectivas Legales Transnacionales1.
Conforme Cook & Cusack, a importância de identificar a presença de estereótipos de gênero
no Poder Judiciário está relacionada ao papel que essa instituição cumpre como um dos
poderes Estatais. A Jurisprudência dos Tribunais anuncia os valores que um Estado
defende e protege. Essa emanação assume o status de discurso oficial, pelo qual se ratifica
condutas, reconhece direitos, autoriza práticas.
Será apresentada a teoria de Cook e Cusack e seu método de nomeação e
eliminação de estereótipos de gênero seguida da aplicação deste modelo na análise da
aplicação da Lei Maria da Penha pelo Poder Judiciário Brasileiro. O objeto desta análise é a
Jurisprudência produzida pelo Superior Tribunal de Justiça em processos relativos à
violência doméstica e familiar contra a mulher. Para o presente artigo, foi selecionada uma
amostra da análise originalmente produzida.
A pesquisa jurisprudencial, realizada no período de setembro a outubro de 2013,
selecionou 30 acórdãos do STJ nos quais se identificou grande ocorrência de atribuição de
estereótipos de gênero. A análise consiste em nomear e classificar os estereótipos
encontrados para depois avaliar se a atribuição de estereótipos produz alguma espécie de
restrição ao gozo de direitos das mulheres que sofreram violência doméstica.
Os Estereótipos de Gênero por Cook e Cusack
Na obra Estereotipos de género – Perspectivas Legales Transnacionales2, Rebecca
J. Cook e Simone Cusak demonstram como os estereótipos de gênero podem estar
presentes nas decisões judiciais com distintos efeitos. As decisões por vezes identificam e
reconhecem o estereótipo para superá-lo e assim eliminam práticas discriminatórias e
afastam a aplicação de leis que produzem desigualdades. Enquanto noutras situações os
tribunais emitem decisões com base em estereótipos de gênero, legitimando-os, num ato
que ao mesmo tempo perpetua a desigualdade e oficializa a discriminação.
A partir da análise de decisões judiciais proferidas em tribunais nacionais de diversos
países e nas instâncias dos sistemas de proteção regional e global de direitos humanos,

1
2

Cook & Cusack, 2010.
Cook & Cusack, 2010.
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Cook & Cusack demonstram como o direito pode ser utilizado como instrumento de
reprodução ou de combate aos estereótipos de gênero. As autoras salientam a importância
do papel dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos em fazer os Estados
nacionais cumprirem os compromissos firmados nas Convenções e demais instrumentos de
proteção de direitos humanos, na eliminação dos estereótipos de gênero.
O conceito de estereótipo
Conforme Cook e Cusack, estereótipo é uma pressuposição segundo a qual todos os
indivíduos pertencentes a certo grupo têm – ou devem ter – determinadas características ou
cumprem – ou devem cumprir – certos papéis. Para as autoras não é relevante se as
características atribuídas ao grupo correspondem à realidade – se de fato são comuns às
pessoas pertencentes àquele grupo – para que tais generalizações sejam consideradas um
estereótipo. Fundamental é que o estereótipo produz a noção de que uma pessoa, pelo
simples fato de pertencer a um determinado grupo humano, deve atuar conforme os
preconceitos a respeito daquele grupo3.
O principal motivo pelo qual se atribui estereótipos deve-se ao fato de ser um recurso
cognitivo, ou seja, uma ferramenta no processo de apreensão do mundo através da qual é
possível simplificar a relação com o desconhecido. Justamente por esta característica – de
preceder a razão – os estereótipos podem custar a ser identificados, pois nem sempre são
conscientes.4 Mas os estereótipos são atribuídos por outras razões diversas, tais como:
simplificar a leitura do mundo exterior; assinalar diferenças; criar um manual de identidades.5
Conforme Cook e Cusack, a origem dos estereótipos pode estar associada a
constatações estatísticas – que, generalizadas, se constituem nos chamados estereótipos
descritivos – ou a normatizações de condutas, chamados de estereótipos prescritivos.
Os primeiros derivam de observação de características das pessoas que compõem
um determinado grupo, enquanto os estereótipos prescritivos são aqueles segundo os quais
as pessoas pertencentes a um grupo social devem agir de certa forma, ter determinadas
características, ou cumprir papéis estabelecidos.
Em

resumo,

pode-se dizer

que

os

estereótipos

são

generalizações.

As

generalizações podem ser entendidas como parte da cultura ou fruto de uma necessidade
humana de entender o mundo a partir da simplificação de processos e redução da
complexidade, diante da infinitude de variáveis que se nos apresentam. Os estereótipos
passam a ser problemáticos, no entanto, quando apresentam ao menos uma das seguintes
características: a criação de hierarquias e o apagamento das individualidades.

3

Cook & Cusack, 2010, p.11.
Cook & Cusack, 2010, p. 16
5
Cook & Cusack, 2010.p. 16
4
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Estereótipos de gênero
Estereótipos de gênero são construções culturais acerca de homens e mulheres
pelas suas funções físicas, biológicas, sexuais e sociais, que produzem o que se
compreende por “masculino” e “feminino”. Tais elementos são diferentes e se modificam
segundo os contextos em que se encontram. 6
Para compreensão dos estereótipos de gênero, a compreensão do significado de
“gênero” é central, assim como a compreensão de que seu significado varia de acordo com
o tempo e lugar.
O Comitê da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação
contra a Mulher (Comitê da CEDAW) assumiu a concepção de que as diferenças entre
homens e mulheres são construídas social e culturalmente e que, refletindo no campo
material, produzem estratificação social. As diferenças baseadas no gênero interferem no
acesso a direitos e oportunidades de homens e mulheres, limitando o exercício de papéis
tanto no âmbito privado quanto no público.7.
Os estereótipos de gênero classificados por Cook e Cusack dizem respeito a
estereótipos de sexo, sexuais, de papéis sexuais e compostos.8
Os estereótipos de sexo são baseados em preconceitos ou visões generalizadas a
respeito das diferenças físicas e biológicas entre homens e mulheres, a exemplo da força
física, atribuída aos homens. A referida generalização pode ser descritiva, por expressar
uma constatação estatística; pode ser falsa, quando aplicada a uma mulher dotada de mais
força física que um homem. Essa noção pode refletir, ainda, um estereótipo prescritivo,
quando se diz que uma mulher não deve ser mais forte que um homem.
Estereótipos sexuais dizem respeito à interação sexual e atribuem a homens e
mulheres características sexuais específicas a respeito do seu papel sexual, relativas ao
desejo sexual, às práticas sexuais, à violência sexuais, etc. Um exemplo de estereótipo
sexual é aquele segundo o qual as mulheres relacionam-se sexualmente com finalidade
reprodutiva e que o sexo simboliza uma das faces do “cuidar do lar”.9
Estereótipos sobre os papéis sexuais dizem respeito aos papéis e comportamentos
esperados em homens e mulheres com base em construções físicas, sociais e culturais. Os
estereótipos mais comuns sobre os papéis sexuais referem-se à crença de que os homens
devem atuar como provedores de seus grupos familiares, enquanto as mulheres devem
atuar no como donas de casa, mães e cuidadoras.10

6

Cook & Cusack, 2010, p. 23,
Cook & Cusack, 2010, p. 25
8
Cook & Cusack, 2010, p.29
9
Cook & Cusack, 2010, p. 31-32
10
Cook & Cusack, 2010, p. 32-33
7
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Cada um destes estereótipos de gênero assumem significados específicos de acordo
com o contexto em que estão inseridos, de tal forma que são vários os fatores que
determinam a estratificação social e a subordinação baseadas em estereótipos.11 Se tais
estereótipos encontrarem lugar no direito, a estratificação e a subordinação tomarão
proporções ainda maiores, reproduzindo e legitimando as desigualdades.12
Há várias formas de perpetuação dos estereótipos de gênero. O enfoque de Cook e
Cusack é a perpetuação através das leis, políticas e práticas dos estados membros da
CEDAW. Se o Estado não age no sentido de eliminar os estereótipos presentes nas mais
diversas instâncias sociais, está ratificando as condutas que produzem estereótipos e,
portanto, institucionalizando a discriminação. Assim, cria uma atmosfera de legitimidade e
normalidade da discriminação nas mais diversas manifestações da vida em comunidade.13
A nomeação dos estereótipos
Cook e Cusack destacam dois aspectos conjuntos e dependentes no trato com os
estereótipos: a nomeação e a eliminação dos estereótipos.
A nomeação, ou reconhecimento da existência de estereótipos, é fundamental para a
percepção dos prejuízos impostos às mulheres. Sem nomear tal ou qual estereótipo não se
pode determinar se existe ou não dominação. Além disso, é necessário que a atribuição de
estereótipos às mulheres seja percebida como dano para que sejam efetivos o seu combate
e sua eliminação.14
Nesse sentido, o direito cumpre um papel fundamental, pois expressa o discurso
oficial, produzindo efeito simbólico, em virtude do caráter público e da capacidade de
imposição para todos e perante todos.15
Um exemplo da importância do ato de nomear foi a campanha mundial para a
erradicação da violência contra a mulher, dirigida pelo Comitê da CEDAW. Após a adoção
da Convenção em 1979, o combate à violência contra a mulher passou a ser considerado
objeto de proteção no campo dos Direitos Humanos. A Convenção pode ser considerada um
ato de nomeação, pois define o que é violência contra a mulher, nas suas diversas
manifestações. A estreita relação entre a atribuição de estereótipos e a perpetuação das
violações aos Direitos Humanos das mulheres foi especialmente referida na Convenção,
que cria a obrigação dos Estados em modificar padrões socioculturais com vistas à
eliminação de preconceitos e costumes baseados em visões estereotipadas.16

11

Cook & Cusack, 2010, p. 39
Cook & Cusack, 2010, p. 25-26
13
Cook & Cusack, 2010, p. 42
14
Cook & Cusack, 2010, p. 56
15
Cook & Cusack, 2010, p. 54 e 55
16
Cook & Cusack, 2010, p. 55
12
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Além de destacar a importância do estudo e do combate aos estereótipos de gênero,
Cook e Cusack criam uma metodologia17 para a identificação desses estereótipos em leis,
políticas públicas e práticas dos Estados, aí incluídas as decisões judiciais. Utilizando como
exemplo casos judiciais, as autoras demonstram como os estereótipos de gênero operaram
naquelas decisões.
Ilustraremos o trabalho desenvolvido por Cook e Cusack resumindo sua análise de
dois casos judiciais.
O “caso Morales da la Sierra”, consiste na impugnação de dispositivos do Código
Civil de 1963 da República da Guatemala que impunha papéis sexuais definidos a cada um
dos cônjuges na relação matrimonial. Tais dispositivos determinavam que as funções de
sustento do lar, de administração do patrimônio conjugal e de representar publicamente o
casal correspondiam ao papel dos maridos. Enquanto a obrigação de cuidado dos filhos e
do lar correspondia ao papel das esposas. O acesso ao trabalho remunerado estava
subordinado aos papéis de mãe e dona de casa, bem como à permissão de seus maridos.18
Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“CIDH”) concluiu que
aquelas disposições do Código Civil da Guatemala eram baseadas em noções
estereotípicas a respeito dos papéis de homens e mulheres; que ao impor obrigações
baseadas em estereótipos, submeteram a Sra. Morales de Sierra à discriminação; que as
disposições impugnadas retiravam a autonomia das mulheres casadas, criavam
desigualdade no interior das relações conjugais e institucionalizavam a submissão das
mulheres.

A CIDH revogou as disposições, decidindo que era proibido estabelecer

responsabilidades conjugais fundadas em estereótipos de gênero.19
Outro caso ocorreu no Canadá. Trata-se de um caso de violência sexual cometida
por Steve Ewanchuck contra a jovem R., durante uma entrevista de emprego. O acusado
submeteu a jovem a atos sexuais sem seu consentimento. R. rejeitou as investias, repetindo
“Não” a cada aproximação e avanço de Ewanchuck, e afirmou posteriormente que buscou
não demonstrar medo, pois temia um ataque sexual mais violento. 20
Em primeira instância Ewanchuck foi absolvido sob o fundamento que ele teria agido
com o consentimento tácito de R. Esta decisão foi confirmada pelo Tribunal de Apelações.
Mas a Corte Suprema do Canadá não admitiu como tese de defesa o consentimento tácito
em casos de violência frente à legislação canadense e revogou a absolvição. Em seu voto, a
magistrada L´Heureux-Dubé, da Suprema Corte do Canadá, nomeou os estereótipos
sexuais que permitiram a absolvição de Ewanchuck nas instâncias inferiores.21

17

Cook & Cusack, 2010, “Capítulo 2. Como nombrar la estereotipación de género”, p. 54 - 94
Cook & Cusack, 2010, p.58
19
Cook & Cusack, 2010, p. 58-59
20
Cook & Cusack, 2010, p.59
21
Cook & Cusack, 2010, p.59
18
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A identificação dos estereótipos de gênero implica em descobrir em uma lei, prática
ou política “a existência de uma noção ou pré-concepção generalizada dos atributos ou
características que deveriam ter, os papeis que realizam ou deveriam realizar homens e
mulheres respectivamente”22
O caso Ewanchuk é exemplo de reconhecimento explícito de estereótipos sexuais. O
voto da magistrada L’Hereux-Dubé colocou em evidência os estereótipos sexuais que
estiveram por trás dos votos dados pelos juízes das instâncias inferiores. Foram aplicados
estereótipos prescritivos sobre a conduta sexual das mulheres, sobre sua suposta
permanente disponibilidade para o sexo, “Suposições míticas sobre quando uma mulher diz
“não” na verdade está dizendo “sim”, “tente novamente” ou “convença-me””.23
Uma vez identificada a atribuição do estereótipo, o passo a seguir é fazer referência
específica ao conteúdo do estereótipo e sua classificação.
Os estereótipos sobre papéis sexuais que recaíam sobre as mulheres da Guatemala,
prescritos no Código Civil, atribuíam às mulheres o estereótipo descritivo de cuidadoras; o
estereótipo normativo segundo o qual devem ser mães e as responsabilidades relativas à
maternidade condicionam suas escolhas; o estereotipo prescritivo segundo o qual as
mulheres devem realizar o trabalho doméstico, e lhes diz respeito tudo o que for relativo às
atividades do lar e da família. Há um reflexo imediato na posição dos homens, recaindo
sobre estes o estereótipo de “chefe da família”, os deveres de proteção do grupo familiar, de
administrar o patrimônio conjugal e, sobretudo, de cumprir o papel de provedores.24
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos nomeou os estereótipos acima
referidos e suas conseqüências, resumidamente: a senhora Morales de la Sierra foi
estereotipada como mãe, cuidadora e dona de casa, pelo simples fato de ser mulher,
enquanto seu marido foi estereotipado como provedor pelo fato de ser homem.25
As mulheres são passivas sexualmente; as mulheres devem resistir fisicamente
diante de um ataque sexual – sua não-resistência implica em consentimento; as mulheres
se encontram em estado de “consentimento permanente” ao que diz respeito a sexo. Esses
foram alguns dos estereótipos sexuais que sustentaram as decisões dos tribunais inferiores
no caso Ewanchuk, nomeados pela Magistrada L´Heureuz-Dubé. Tais pressupostos
inverteram a responsabilidade do ataque sexual, conferindo à vitima a culpa pelo ato do
agressor, já que, segundo tais estereótipos, os homens não responderiam pelas suas
atitudes sexuais frente a uma postura supostamente provocativa das mulheres, que

22

Cook & Cusack, 2010, p. 61
Cook & Cusack, 2010, p. 64-65
24
Cook & Cusack, 2010, 68-69
25
Cook & Cusack, 2010, 68-69
23
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ocupariam o lugar de mero objeto do desejo (incontrolado) dos homens. Ao revelar tais
estereótipos foi possível corrigir as decisões anteriores e responsabilizar o agressor. 26
Na análise do contexto dos estereótipos, a Magistrada L´Hereux-Dubé aponta o
desequilíbrio de poder entre Ewanchuck e sua vítima como fator situacional determinante.
Esse desequilíbrio fez com que a recusa de R. tenha sido sem resistência física. O medo de
sofrer uma agressão mais severa foi entendido equivocadamente pelos tribunais inferiores
como sinal de consentimento para o ato sexual. Esta leitura dos fatos menosprezou a
importância da vontade da demandante, submetendo-a à sexualidade de Ewanchuk.27
A magistrada destaca que o Código Penal Canadense já havia sofrido algumas
mudanças no sentido de eliminar a atribuição de estereótipos de gênero em seu texto.
Defende o papel denunciante da Corte Suprema que não pode permitir que tais estereótipos
retornem através da acepção inadequada daqueles que julgam nas instâncias inferiores,
tanto porque estas decisões perpetuam estereótipos como também desconsideram a lei.
No caso Morales de la Sierra a CIDH demonstrou como o Congresso Guatemalteco
e a Corte Constitucional operaram na institucionalização dos estereótipos sobre os papéis
sexuais. A aprovação do Código Civil pelo primeiro e a confirmação das disposições
impugnadas pela segunda, respectivamente, criaram e fortaleceram o marco jurídico que
permitiu a perpetuação desses estereótipos na Guatemala.
Os estereótipos como discriminação
Uma vez identificados e nomeados os estereótipos de gênero e demonstrado como a
atribuição de estereótipos produzem danos às mulheres, deve-se expor quais seriam as
maneiras de determinar quando a estereotipação de gênero consiste em discriminação
contra as mulheres a partir das definições presentes na Convenção para Eliminação de
todas as formas de Discriminação contra a mulher (CEDAW).28
O artigo 1º da referida Convenção assim define a expressão “discriminação contra a
mulher”:
"significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem
e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
29
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.

A CEDAW obriga os Estados Partes a eliminar todas as formas de discriminação
contra a mulher, nos termos do seu artigo 2, f
“Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis,
30
regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher:”
26
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Convenção para Eliminação de todas as formas de Violência contra a Mulher, art. 1º, DECRETO Nº 4.377, DE
13 DE SETEMBRO DE 2002, Brasil.
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Mesmo nos casos e que uma discriminação ainda não esteja legalmente reconhecida
como tal, persiste a obrigação dos Estados de eliminar os estereótipos que sustentam o
tratamento discriminatório, sob pena dos Estados serem responsabilizados frente ao
sistema internacional por violação de Direitos Humanos.31
Tal obrigação está expressa no artigo 5º da Convenção:
Os Estados-Partes tornarão todas as medidas apropriadas para:
a) Modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas
a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer
outra índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de
qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres.
b) Garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da
maternidade como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de
homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus
filhos, entendendo-se que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial
32
em todos os casos

Cook e Cusack defendem a importância de se encontrar a relação entre uma
distinção, exclusão ou restrição e um estereótipo de gênero para que se possa demonstrar
juridicamente a existência de discriminação.
Os poderes executivo, legislativo e judiciário de um Estado Parte tem o dever de
proteger e garantir o direito à liberdade de escolha dos papéis sexuais que homens e
mulheres desejem desempenhar. Assim, a um Estado Parte é proibido impor leis, políticas
ou práticas baseadas em estereótipos de gênero que promovam distinção, exclusão ou
restrição de direitos das mulheres, tendo em vista o direito à igualdade e a não
discriminação.
Os Estereótipos de Gênero no Direito Brasileiro e Lei Maria da Penha: Análise de sua
aplicação pelo STJ
A Lei 11.340, denominada “Lei Maria da Penha”, promulgada em 2006, foi resultado
de compromisso assumido pelo Brasil após denúncia feita à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH). A petição dizia respeito ao caso da bioquímica Maria da Penha
que sofrera tentativa de homicídio pelo seu então marido. Decorridos mais de 15 anos do
episódio de violência, o agressor não havia sido punido por seus atos. A CIDH aplicou a
Convenção Interamericana para Previnir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher
(“Convenção de Belém do Pará”), que impõe aos Estados a obrigação de coibir a violência
contra as mulheres, sob pena de violação dos direitos humanos.33
São sujeitos de proteção da Lei 11.340, conforme o artigo 2º:
Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e
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facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
34
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

O artigo 5º da lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar e suas formas:
o

Art. 5 Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
35
orientação sexual.

A Lei Maria da Penha institui diversos mecanismos de assistência e proteção à
integridade física e aos direitos da mulher, e instrumentos de prevenção e educação para
coibir a discriminação baseada em gênero.36 O artigo 33 da Lei prevê a criação de Juizados
da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, competentes para julgar os processos
relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher e, enquanto não forem criados, a
competência para julgar tais processos recai sobre as Varas Criminais.
Conforme o artigo 41 da 11.340/2006 não se aplica a Lei 9.099/95 aos crimes
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso significa dizer que os
institutos despenalizadores, tais como transação penal e suspensão condicional do
processo não são aplicáveis em casos de violência dessa natureza e que os Juizados
Especiais Criminais (“JECrim”) não são mais competentes para julgar esses casos.
A atribuição de estereótipos de gênero na jurisprudência do STJ
A pesquisa da jurisprudência relativa à aplicação da Lei Maria da Penha no Superior
Tribunal de Justiça foi coletada no período de setembro a outubro de 201337. Foram
encontrados 226 acórdãos na busca pelo termo “violência doméstica”. Realizadas análises
preliminares, foram excluídos os acórdãos que se detinham em meras questões processuais
e não discutiam o mérito da aplicação da lei.
Finalmente foram selecionados 30 acórdãos nos quais encontrou-se discussão a
respeito da Lei Maria da Penha, entrando no mérito da aplicação da lei. Segue a análise, no
que diz respeito à aplicação, execução ou perpetuação de estereótipos de gênero.

34
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Identificamos 18 decisões nas quais ocorre a aplicação de estereótipos de sexo. Em
12 acórdãos ocorrem a atribuição de estereótipos sexuais e em 11 acórdãos, a aplicação de
estereótipos de papéis sexuais. Sendo que 12 acórdãos apresentam aplicação combinada
de pelo menos dois estereótipos entre os de sexo, sexuais ou de papéis sexuais.
Dentre as decisões que contém votos que deixaram de aplicar estereótipos de
gênero, em apenas dois acórdãos mencionam explicitamente os prejuízos que as decisões
baseadas em estereótipos produzem, e maior parte não entra no mérito dos fundamentos e
tampouco produz uma discussão com base nos conceitos de gênero.
O STJ foi chamado a posicionar-se sobre a aplicabilidade da Lei e determinar a
competência do JECrim ou do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/
Vara Criminal em casos de violência cometida por namorados e ex-namorados. O Conflito
de Competência 91980-MG foi assim ementado:
Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Namoro (nãoaplicação).
1. Tratando-se de relação entre ex-namorados – vítima e agressor são exnamorados –, tal não tem enquadramento no inciso III do art. 5º da Lei nº 11.340,
de 2006. É que o relacionamento, no caso, ficou apenas na fase de namoro,
simples namoro, que, sabe-se, é fugaz muitas das vezes.
2. Em casos dessa ordem, a melhor das interpretações é a estrita, de modo que a
curiosidade despertada pela lei nova não a conduza a ser dissecada a ponto de vir
a sucumbir ou a esvair-se. Não foi para isso que se fez a Lei nº 11.340!
3. Conflito do qual se conheceu, declarando-se competente o suscitado.

O relator, Ministro Nilson Naves, propõe uma “interpretação não-abrangente” do
inciso III do art. 5º da lei 11.340, sob o seguinte argumento:
“não se faz referência a toda e qualquer relação, diz a lei: "relação íntima e afeto" –,
e tal se impõe porque se não justifica que as conseqüências de namoro acabado,
quando ruins, venham desaguar na Lei nº 11.340. Já que estes autos cuidam de
relacionamento que ficou apenas na fase de namoro – relacionamento que, sabese, é fugaz muitas das vezes –, não se há de adentrar a mencionada disciplina
legal, principalmente em se tratando, repita-se, como aqui se trata, de exnamorados.”

As razões apontadas pelo Ministro revelam uma incompreensão da finalidade da lei
Maria da Penha. Ao desconsiderar a “relação íntima de afeto” entre namorados, exclui
determinadas mulheres da proteção da Lei Maria da Penha, pelo mero fato do namoro não
ter status de relação familiar. Ao aplicar tal exclusão, submeteu a vítima a um estereótipo
prescritivo pelo qual se pretende impor determinada moral sexual, desqualificando modelos
de relacionamento que não correspondam ao modelo tradicional. Decide com base em um
estereótipo sexual, segundo o qual a sexualidade das mulheres deve ser exercida como um
dos aspectos da sua suposta tendência ao cuidado e suas relações conjugais devem
prestar-se à constituição de família e reprodução.
O motivo da exclusão é reforçado pelo argumento de que o namoro havia terminado.
O julgador revela não considerar os tantos casos nos quais a motivação da violência é
justamente a não aceitação da ruptura pelo agressor e ainda desconsidera a parte final do
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dispositivo “relativizado” que estabelece claramente: “conviva ou tenha convivido”. Ao não
observar tal fato o julgador contribui para a perpetuação do estereótipo sexual segundo o
qual as mulheres não são sujeitos do próprio desejo, são propriedade dos homens e devem
agir para satisfazer a sua vontade nos relacionamentos.
Em outro Conflito de Competência, CC 92.591-MG, também de agressão provocada
por ex-namorado, decidiu-se pela fixação da competência na Vara Criminal, entendendo ser
hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha. No entanto, vejamos as razões da decisão,
destacadas pelos Ministros Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho,
respecitvamente: “este caso refoge dos precedentes porque já havia um relacionamento
além do namoro apenas”; “a singularidade do caso, porque é algo que vai além do namoro,
pelo menos do namoro clássico”.
Tais manifestações referem-se ao fato de que a vítima encontrava-se grávida.
Provavelmente, caso não houvesse gravidez a decisão teria sido outra, e excluiria a mulher
da proteção da Lei. Constata-se aqui também a decisão baseada em estereótipos sexuais,
em especial aquele que considera que a sexualidade das mulheres é validada quando
revestida de função reprodutiva. Como neste caso a mulher estava grávida, havia
“sacralizado” a relação de namoro, que assumiu novo status.
Revela-se aqui também a manifestação de um estereótipo prescritivo de papel
sexual segundo o qual as mulheres devem ser mães. Considerando que a vítima não é
“apenas” mulher, mas “mãe”, responsável pelo cuidado do filho, em nome desse cuidado é
merecedora de proteção. Talvez a tutela da vítima nesse caso tenha sido concedida não
considerando a mulher como sujeito de proteção, mas o filho que carrega.
No Conflito de Competência 96.532, a Ministra Jane Silva defende expressamente a
proteção das mulheres em relações de namoro atuais ou terminados:
“basta que os elementos apontem para a direção de que ambos, em determinado
momento, por vontade própria, ainda que esporadicamente, tenham tido relação de
afeto, independente de coabitação. A lei não exige esforço de interpretação para
essa conclusão, pelo contrário, ela é expressa, não deixa margem de dúvidas. Isso
porque, seu escopo de proteção às mulheres, constantemente vítimas de
agressões em suas relações domésticas e familiares, gira em torno de algo maior
do que o casamento ou uma possível união estável, ele gira em torno da
necessidade de resguardo daquela que é colocada em situação de fragilidade
frente ao homem em decorrência de qualquer relação íntima que do convívio
resulta. (...) Afastar o namoro do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha é
corroborar com o estado de coisas que nos apresenta diuturnamente os
telejornais.”

O voto acima aponta para a amplitude do sentido do termo “relações íntimas de
afeto” e destaca tanto a literalidade da lei que não é excludente como a realidade da vida,
que apresenta os mais diversos modelos de relações de intimidade. Os julgadores devem
adotar esses meios para afastar a aplicação de estereótipos.
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Em outro caso de agressão cometida por namorado, o agressor alegava “agressão
mútua” e foi suscitado o Conflito de Competência nº 96.533 – MG. O acórdão foi assim
ementado pelo STJ:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZ
DE DIREITO. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
MULHER.
AGRESSÕES
MÚTUAS
ENTRE
NAMORADOS
SEM
CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL.”

O Ministro Og Fernandes, relator do processo, declara em seu voto
que, embora presentes o elemento da violência e a relação de intimidade entre o casal,
seria exigível uma terceira condição para avaliar a aplicação da Lei Maria da Penha: “que
tipo de situação desencadeou a situação de violência.” Aduz que, pelo fato de tratar-se de
agressão mútua entre namorados, não haveria motivação de gênero na agressão sofrida
pela vítima.
Apoiado na ideia de que “agressão mútua” afasta a aplicação da Lei, o julgador
revela uma noção segundo a qual as mulheres, quando agredidas, não deveriam reagir.
Essa percepção, sobre como as mulheres devem suportar as agressões a que são
submetidas, impõem um encargo às mulheres, com o efeito denegação de distribuição
equitativa de direitos. O posicionamento adotado pelo ministro relator revela uma noção
acerca das qualidades das mulheres, relacionada a um estereótipo de sexo prescritivo: as
mulheres devem ser passivas; devem ser submissas; não devem reagir a situações as quais
sejam submetidas e que lhes causem sofrimento.
O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, assume posição divergente à do relator em
relação à “agressão mútua”:
“a mulher, sendo agredida, ainda que ela repila a agressão até com mais eficácia,
até que ela prepondere, o que é pouco usual, a sua força na briga ou no embate,
penso que isso deve, em princípio, ficar na Vara competente
para processar os crimes de violência contra a mulher. Quanto ao mérito, o juiz
verá se não houve realmente agressão à mulher, se a agressão foi leve ou se a
repulsa à agressão foi excessiva etc.
(...)Creio razoável, a meu ver; se ela foi agredida, para garantir o seu foro, seria
melhor apanhar passivamente. Sendo assim, não seria razoável esperar isso de
mulher nenhuma, especialmente das mulheres de Minas Gerais”.

O posicionamento do ministro no voto divergente rompe com o estereótipo de sexo
segundo o qual as mulheres são ou devem ser frágeis, e defende a garantia da apreciação
da denúncia de violência pela Vara competente para julgar a Lei Maria da Penha. Esse voto
assume especial importância também por defender que não seja afastada a aplicação da Lei
a priori, no Conflito de Competência, e que eventuais inadequações poderão ser provadas
no curso do processo. Ocorrendo o contrário, se produz uma exclusão apriorística que pode
vir a produzir maiores prejuízos, não só para a vítima desse caso que será julgado pelo
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JECrim, como também para outras mulheres, para quem fica a mensagem “se você deseja
a proteção contra a violência de gênero, deve apanhar quieta.”
Decisões como essa produzem discriminação contra mulheres que não se
comportam segundo os estereótipos de sexo, reforçam esses estereótipos, legitimando-os,
e permitem que estes se perpetuem, produzindo redução de direitos, especialmente os
relativos à dignidade das mulheres.
Foram encontrados oito acórdãos que tratam da necessidade de representação pela
vítima. Os argumentos elencados para defender a exigência dessa formalidade levam em
conta a “melhor solução para as famílias”. As razões que orientaram essas decisões são
baseadas em estereótipos de gênero. Observa-se que em geral essas decisões manifestam
estereótipos de sexo, sexuais e de papéis sexuais de forma conjunta e articulada.
No Habeas Corpus nº 150.463- RS o relator, Ministro Jorge Mussi, se manifesta pela
necessidade de representação, e sustenta seu voto em posicionamentos doutrinários. Cita
Maria Berenice Dias:
“de modo expresso, há referência na Lei Maria da Penha à representação da vítima
(LMP, artigo 12) e à possibilidade de renúncia à representação em juízo (LMP, artigo
16). Assim, mister reconhecer que, logrando o magistrado compor de forma
consensual as causas geradoras da violência, mister assegurar à vítima a
possibilidade de desistir da representação que havia formalizado na polícia."

O Ministro Mussi acrescenta: “caso haja reconciliação entre agressor e ofendida, é
certo que o prosseguimento da ação penal e, eventual condenação do réu, acarretará
sofrimento a toda família”.
O relator cita, ainda, Ronaldo Batista Pinto:
“invoca-se,ainda, a importância (e conveniência) de, nos casos de violência
doméstica e familiar, se aguardar a consciente manifestação de vontade da
vítima, pois, na esmagadora maioria das vezes, se percebe rápida reconciliação
entre os envolvidos, servindo o processo penal apenas para perturbar a paz
familiar, quando a finalidade do aplicador da lei deve ser, sempre, a
preservação da família, restaurando a harmonia no lar". (in 'Violência Doméstica
- Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo", SãoPaulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, pág. 135).

O posicionamento dos julgadores, ratificando as citadas leituras da Lei Maria da
Penha, se apóia em falsos pressupostos. Dizer que o juiz “logra a reconciliação” revela um
desvio de foco do objeto da ação, da violência contra a mulher para o tratamento do conflito
numa perspectiva do Direito de Família, priorizando a manutenção da entidade familiar. Se a
Lei prevê dispositivos relativos ao Direito de Família, a finalidade é tratar essas questões no
contexto da situação de violência, mas isto não quer dizer que as questões familiares sejam
mais relevantes que o processamento da ação penal de violência contra a mulher.
Essa conclusão equivocada expressa uma visão baseada em estereótipos, desvia o
foco da proteção à mulher para a proteção da família, sugerindo que a instituição familiar – e
sua manutenção - seja mais importante que a integridade da mulher vítima de violência.
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Quando o poder judiciário decide “em favor da família” para negar uma proteção à mulher,
contribui para o desequilíbrio nas relações de poder intrafamiliar e o faz com base em um
estereótipo de sexo segundo o qual as mulheres são seres inferiores.
A decisão também reflete estereótipos falsos de papéis sexuais segundo os quais as
mulheres são, antes de tudo, cuidadoras do lar, e quando buscam as instituições do Estado
para noticiar a agressão que sofreram, o fazem com o intuito de “cuidar da família”.
Reproduz-se aqui também uma generalização que revela a falsa crença de que as
relações são sempre revestidas de afeto, que as famílias são ambientes seguros dos quais
as mulheres não desejam sair.
Mas, sobretudo, as idéias colacionadas pelo relator desconsideram as mulheres
como sujeitos de direitos. Privilegiando a reconciliação, trata a violência doméstica como um
crime irrelevante e a mulher vítima de agressão como cidadã de segunda categoria, cujos
direitos individuais estão submetidos à manutenção da instituição familiar. Os prejuízos
gerados por tal hierarquização são vários. Ignorados episódios de violência pelo aplicador
da lei, que “logra com a reconciliação”, nada garante que não haverá reiteração da violência.
E esta, a cada reiteração produz danos mais graves à mulher, e não raro termina em
feminicídio. Assim, também podemos observar aqui a aplicação de estereótipos de sexo
segundo os quais as mulheres são seres inferiores e dependentes.
Quando cita “aguardar a consciente manifestação de vontade da vítima”, em
referência à audiência prévia ao recebimento da denúncia, o relator manifesta o
entendimento de que a audiência serve para ratificar a representação já feita na delegacia
por ocasião do registro da ocorrência policial. Inverte o propósito previsto em lei38 de
garantia dos direitos da mulher vítima de violência, e não do agressor. Apresenta-se aqui um
tratamento equivocado da audiência prévia como “oportunidade de confirmar a
representação” pelo juízo. Esse entendimento expressa claramente o estereótipo de sexo
que descreve as mulheres como desorientadas. Ao pretender “confirmar” a representação,
se supõe que a vítima carece de discernimento e precisa da autoridade para verificar se o
seu interesse em representar é legítimo e sincero. Ou seja, observa-se a atribuição de
estereótipos de sexo, segundo os quais as mulheres são confusas e não sabem exatamente
o que querem e além do mais, precisam ser “tuteladas” na suas decisões.
As generalizações que servem de fundamento da decisão acima analisada
contribuem para a perpetuação da violência e da discriminação da mulher, produzindo o
efeito concreto de distinguir de forma prejudicial as mulheres casadas vítimas de violência
causada pelos seus parceiros. Essa distinção exclui esse grupo de mulheres da proteção do
Estado frente à violência doméstica e familiar e impede que essas se utilizem dos
38

Lei 11.340/2006, art. 16: “... só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”
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instrumentos de proteção historicamente reivindicados, com relação à intervenção do poder
público no âmbito privado nos casos em que destas relações resulta violência.39
Em diversos acórdãos a decisão é centrada no sujeito de proteção da Lei. Segundo
estas decisões nem todas as mulheres merecem a proteção da Lei Maria da Penha, mesmo
que estejam configuradas a violência e o vínculo doméstico, familiar ou a relação intima de
afeto. Algumas mulheres não teriam os atributos exigidos para que seja aplicada a Lei Maria
da Penha aos casos em que foram agredidas em relação de intimidade.
O Ministro Og Fernandes, relator do Conflito de Competência nº 88.027- MG, parece
criar uma série de requisitos adicionais para que vítima de violência doméstica e familiar
goze da proteção da Lei Maria da Penha. Segundo seu voto,
“o legislador tem em conta a mulher, numa perspectiva de gênero e em
condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica em
relações patriarcais. (...) a ênfase principal da lei não é a questão de gênero,
tendo o legislador dado prioridade à criação de mecanismos que coíbam e
previnam a violência doméstica e familiar contra a mulher, sem importar o gênero
do agressor que tanto pode ser homem quanto mulher, desde que fique
caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. (...) além
do mais, a situação dos autos não demonstra qualquer relação de
vulnerabilidade, hipossuficiência, inferioridade física ou econômica entre
autora e vítima.”

Conforme a jurisprudência acima citada, nem todas as mulheres seriam sujeitos de
proteção da Lei Maria da Penha. Para merecer tal proteção deveriam demonstrar “relação
de vulnerabilidade, hipossuficiência, inferioridade física ou econômica” em relação a quem
causou a agressão. O ministro Og propõe a interpretação restritiva da lei, sustentando que
esta seria a intenção do legislador, embora não aponte o dispositivo legal que supostamente
prevê tais exigências. Na realidade o relator cria essa série de requisitos que restringem a
aplicação da lei, excluindo da competência da Lei Maria da Penha os casos nos quais as
mulheres que sofreram agressão não se enquadrem naqueles requisitos.40
A aplicação da Lei 11.340 só é devida quando a vítima é hipossuficiente ou inferior
física ou economicamente. Assim vota o relator do CC 88.027. A lei nada fala nesse sentido.
Ao contrário, a abrangência da lei é ampla, garantido a proteção de todas das mulheres,
“independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião.”
O Ministro cria exigência não prevista, produz uma distinção que restringe a
aplicação da lei e limita o gozo de direitos de reconhecimento e de proteção das mulheres.
39

Este posicionamento do STJ em relação à representação, se reproduz noutras decisões: Agravo Regimental
no Recurso Especial nº 1.051.314 – DF; 1.120.965 – MG e 1.184.710- RJ; Habeas Corpus nº 95.261- DF,
154.148 – RS, 155.057 – RJ, 157.416 – MT, 180.353 – MS e Recurso Especial nº 1.128.963- PE
40
Esta decisão ressoou nas decisões do STJ. O CC 88.027 foi citado como precedente nos Habeas Corpus nº
175.816, 176.196 e 181.246. Nos HC nº 109.547, 96.992 e 250.435, embora não haja referência do precedente,
os ministros afirmam que “não se revela a existência dos requisitos cumulativos”, que seriam, além da relação
íntima de afeto, a motivação de gênero e a vulnerabilidade ou hipossuficiência física ou econômica da vitima.
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Produz discriminação daquelas que não se enquadram no falso estereótipo de sexo
segundo o qual as mulheres não são aptas a gerir a própria vida e carecem de capacidade.
Reproduz o estereótipo normativo que afirma que as mulheres devem ser dependentes para
que lhes sejam reconhecidos os direitos garantidos às mulheres em geral.
Quanto à exigência de inferioridade física ou econômica para a aplicação da Lei
Maria da Penha, o entendimento jurisprudencial foi construído com base em estereótipos de
sexo de que as mulheres são seres inferiores e frágeis, não são dotadas de força física e
são incapazes de ter autonomia financeira. Estas exigências se configuram também como
prescrições: as mulheres não devem desenvolver seu potencial. As mulheres que
desenvolvem tais atributos rompem com a situação de inferioridade e não são reconhecidas
como mulheres legítimas pelo julgador.

Tais pressupostos relacionam-se, ainda, com

estereótipos de papéis sexuais: as mulheres são cuidadoras primárias; esta deve ser sua
principal ocupação. Logo, as mulheres não devem se preocupar em adquirir autonomia
financeira, pois este papel não lhes cabe, mas tão-somente aos homens.
Deve ficar comprovado que a vítima da agressão está em situação de
vulnerabilidade. Esse “novo requisito”, introduzido pelo Ministro Og, em primeiro lugar,
supõe que em alguns casos as mulheres não se encontram em situação de vulnerabilidade
nas relações de domésticas, familiares e de intimidade. Seria a vulnerabilidade um atributo
de algumas mulheres apenas? E somente essas merecem a proteção da lei? O que levaria
o Ministro Og a excluir da proteção da lei uma mulher que supostamente não se encaixa nos
modelos de “vulnerabilidade” por ele imaginados?
Talvez a dificuldade em responder a essas perguntas esteja relacionada com a
compreensão que o Relator revela ter a respeito do contexto da Lei Maria da Penha. O
relator refere que o legislador tem em conta a mulher, “numa perspectiva de gênero” e em
“relações patriarcais”.
Nada no voto do Relator revela, de qualquer modo, o que ele entende que seja
“perspectiva de gênero”. Essa noção fica indeterminada. Como foi destacado, o Ministro se
refere a Mulheres em “relações patriarcais”, como uma das condições de aplicabilidade da
Lei Maria da Penha. Tal “requisito” parece estar apoiado na ideia de que algumas mulheres
vivenciam relações patriarcais e outras, não. O que seriam relações patriarcais para o
Ministro? Não há maiores esclarecimentos a esse respeito.
A aparência do que ocorre aqui é a aplicação de um jogo de palavras, supostamente
manejadas como conceitos. Quando se diz “perspectiva de gênero”, deve-se ter em conta
elaborações do campo das ciências sociais que permitem perceber as diferenças entre
homens e mulheres como construções culturais acerca da diferença de sexo e
desnaturalizar essa diferença. Ou seja, uma perspectiva de gênero permite enxergar as
diferenças e especialmente as desigualdades entre os sexos como produtos de uma cultura
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que historicamente oprimiu as mulheres, lhes relegando um lugar subalterno na sociedade.
A essa organização sócio-cultural dá-se o nome de patriarcado. Daí se conclui que
reconhecer a “perspectiva de gênero” deveria produzir o entendimento de que, em virtude
da carga cultural do patriarcado, as mulheres ainda sofrem discriminação e redução do gozo
de seus direitos humanos e fundamentais. Reconhecer essa perspectiva implica em não
atuar no sentido da reprodução da discriminação, tampouco contribuir para a limitação do
gozo de direitos. Deixa de notar, o Ministro, que é especialmente a cultura da opressão à
mulher, ainda tão presente, a grande causadora dessa violência.
Conclusão
Como vimos, o combate à violência contra as mulheres passa pelo combate às
crenças estereotipadas que restringem os direitos das mulheres e não lhes reconhece a
dignidade. O enfrentamento dos estereótipos é uma obrigação dos Estados signatários da
CEDAW e na Convenção de Belém do Pará, sob pena de ratificar condutas discriminatórias
e perpetuar a desigualdade baseada nas diferenças sexuais.
A análise aqui apresentada demonstra que o STJ se utiliza de estereótipos de
gênero nas suas decisões. Identificamos que o estereótipo mais recorrente é o estereótipo
de sexo. A aplicação desse estereótipo em geral determina que algumas mulheres serão
sujeitos de proteção da Lei Maria da Penha, enquanto outras não. Ao criar um critério que
exclui algumas mulheres, o STJ reproduz a visão da mulher como ser inferior e, como
conseqüência, exclui as mulheres que não correspondem aos padrões imaginados. Essa
distinção produz, ainda, outros dois efeitos: reproduz o estereótipo descritivo falso de que as
mulheres são seres frágeis, e produzem conseqüências danosas na aplicação da lei; em
alguns casos essas conseqüências são ainda piores por se darem em Conflitos de
Competência, pois restringem a priori o âmbito de proteção da lei.
Generalizações assim aplicadas pelo STJ, corte que desempenha uma relevância
significativa na dinâmica da construção de sentido do direito brasileiro, produzem um efeito
simbólico de suma importância: a diminuição do valor da mulher e a redução de sua
dignidade, por aplicar estereótipos que produzem a exclusão de determinadas mulheres da
proteção da lei. Tal prática intentada pelo Poder Judiciário corrobora a desigualdade entre
os sexos, institucionaliza discursos preconceituosos acerca das mulheres e legitima sua
discriminação. Disso tudo resulta a limitação de direitos e impede o integral reconhecimento
da dignidade das mulheres que autoriza a perpetuação da violência.
O Superior Tribunal de Justiça, importante órgão de um dos poderes do Estado, não
contribui com o dever estatal de proteger e garantir o direito à liberdade de escolha dos
papéis sexuais que homens e mulheres desejem desempenhar, agindo em desacordo com
a proibição de leis, políticas e práticas baseadas em estereótipos de gênero que promovam
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distinção, exclusão ou restrição de direitos das mulheres, tendo em vista o direito à
igualdade e a não discriminação. Tal dever foi assumido pelo Brasil na assinatura das
Convenções CEDAW e Belém do Pará.
A relevância da jurisprudência produzida pelo STJ não se limita à reprodução de
preconceitos e perpetuação da discriminação no âmbito das decisões que a esse Tribunal
são submetidas. Devido ao papel que esta Corte exerce no Direito Brasileiro, os
posicionamentos ali firmados repercutem em decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça
dos estados e nos juízos de Primeira Instância, dirigindo a interpretação da Lei.
Tal constatação remete a Cook e Cusack, que destacam o efeito das decisões
judiciais para além dos casos sobre os quais diretamente decidem, mas como produção do
discurso oficial, legitimando práticas. Quando um Estado aplica, executa ou perpetua um
estereótipo de gênero em suas leis, políticas e práticas, o institucionaliza. Se o Estado não
age no sentido de eliminar os estereótipos, está ratificando as condutas que os produzem e,
portanto, institucionalizando a discriminação. Assim, cria uma atmosfera de legitimidade e
normalidade da discriminação nas mais diversas manifestações da vida em comunidade.41
Concluímos, finalmente, que a aplicação de estereótipos de gênero pelo STJ,
apresenta-se como instrumento da perpetuação e legitimação da subordinação social e
jurídica das mulheres, pois restringe o acesso a direitos, limitando o exercício a tutela do
Estado especialmente quanto à violência. Assim o STJ deveria, ao invés de reproduzir,
confrontar o estereótipo, nomeando-o e eliminando-o, em cumprimento à obrigação dos
Estados em prevenir, coibir e combater a violência e a discriminação das mulheres.
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Alternativas ao Sistema Carcerário Brasileiro: reflexões para discutir políticas
públicas de proteção aos direitos humanos

Samyle Regina Matos Oliveira1
Verônica Teixeira Marques2
Juliana Lira Novaes 3
Gabriel Nogueira Júnior4
1 INTRODUÇÃO
Inicialmente, a proposta do trabalho é abordar a reinserção social do egresso,
através da perspectiva de implementação das políticas públicas prisionais enquanto
políticas de proteção aos Direitos Humanos.
Torna-se urgente, diante da crise do sistema carcerário brasileiro, discutir sobre
mudanças da realidade prisional. Uma prova disso é o relatório feito pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), intitulado Mutirão Carcerário – Raio X do Sistema
Penitenciário Brasileiro, que retrata as condições dos presídios brasileiros na
atualidade. Pensar em métodos de reintegração, bem como em políticas públicas
penitenciárias constitui um verdadeiro desafio para o Estado, os organismos de
Direitos Humanos e para a própria sociedade civil, muitas vezes representada por
instituições filantrópicas, organizações profissionais, entre outras.
A participação da sociedade civil em uma Política Pública, bem como a sua
incidência, depende, tanto do contexto institucional, que pode ser propício ou não à
criação, como também “da apropriação por parte das organizações sociais dos
mecanismos de fiscalização e da existência na sociedade civil de atores com vocação
e recursos para utilizá-la” (ABRAMOVICH apud VÁZQUEZ e DELAPLACE, 2011,
p.46).
1
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Já a implementação de uma política pública requer capacidades e habilidades
específicas por parte das organizações da sociedade civil, que variam conforme as
diferentes etapas do ciclo da Política Pública, entre as quais Canto (apud VÁZQUEZ e
DELAPLACE, 2011, p.46) destaca a capacidade organizacional, habilidades técnicas,
habilidades políticas e legitimidade social.
Em um primeiro momento, o trabalho busca compreender a relação entre as
correntes de criminologia e a necessidade de elaboração de políticas públicas
prisionais e em um segundo momento, objetiva apontar as fragilidades e sucessos da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC e dos Conselhos da
Comunidade de Execução Penal - CCEP, enquanto promotores de métodos de
reintegração social.
Contudo, sabe-se que o verdadeiro desafio consiste em avançar para um
processo gradual de reeducação, ressocialização, reintegração e, ao final, reinserção.
Entretanto não se pode descurar que parcela considerável da população carcerária,
sequer foi devidamente educada e, eficazmente, inserida na sociedade, antes do
momento em que ingressa no sistema penitenciário, fator que, se desconsiderado,
ameaça a eficiência de uma política publica ressocializadora.
2 A RELAÇÃO ENTRE AS CORRENTES DE CRIMINOLOGIA E A NECESSIDADE
DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRISIONAIS
Na contemporaneidade, a criminologia está pautada em duas concepções
opostas do cárcere: uma fundamentada na criminologia clínica tradicional, de cunho
positivista; outra baseada nos pressupostos da criminologia crítica (JULIÃO, 2012,
p.34).
Conforme salienta Sá (apud Julião, 2012, p.35), as políticas de segurança
carcerária, bem como as diretrizes de formação dos agentes penitenciários e a gestão
prisional das práticas de segurança penitenciária amparam-se no antagonismo das
concepções de criminologia.
A partir desses conceitos pode-se dizer que a criminologia tradicional está
associada ao paradigma estritamente coercitivo, orientando-se pelo interesse e bemestar da sociedade e do sistema, enquanto a criminologia crítica fundamenta-se na
individualização da execução penal e, por conseguinte, prioriza o interesse e bemestar da população carcerária (JULIÃO, 2012, p.35).
Conforme afirmou Baratta (2002) sobre a perspectiva da criminologia crítica:
Na perspectiva da criminologia crítica a criminalidade não é mais uma
qualidade ontológica de determinados comportamentos e de
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determinados indivíduos, mas se revela, principalmente, como status
atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: em
primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente, e dos
comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tipos penais;
em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre
todos os indivíduos que realizam infrações a normas penalmente
sancionadas. A criminalidade é – segundo uma interessante
perspectiva já indicada nas páginas anteriores – um “bem negativo”,
distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada
no sistema sócio-econômico e conforme a desigualdade social entre
os indivíduos (2002, p. 161).

O que muitas vezes não se nota é a intrínseca relação entre as duas
concepções de criminologia que deságuam na temática geral discutida. Nesse sentido,
só é possível falar em bem-estar da sociedade (concepção tradicional), se houver um
bem-estar da população carcerária (concepção crítica). E fazendo o contraponto, isto
é, a análise às avessas, é possível dizer, inclusive, que o bem-estar dos apenados
promove o consequente bem-estar da sociedade, que será menos afetada com
condutas delituosas, notadamente quando do retorno dos egressos do sistema
penitenciário.
Considerando-se, portanto, a conclusão supramencionada, é perfeitamente
possível pensar tanto em Política Criminal – tradicionalmente definida como programa
que estabelece as condutas que devem ser consideradas crimes – como também em
políticas públicas para repressão e prevenção da criminalidade e controle.
Na ausência de políticas públicas de prevenção da criminalidade, urge a
necessidade de falar de Política Criminal, de se investigar a melhor forma de
resguardar a sociedade contra a violência e aí que cabe falar em reintegração social.
Nesse viés, Falconi (1998) faz algumas ponderações acerca do significado de
reinserção social, já pontuando que o conceito deve ser menos abstrato e mais
pragmático, para que a reinserção, em um futuro próximo, possa efetivamente
acontecer. É destacado que a prisão, ambiente no qual se encontra o destinatário da
reinserção social, não é adequado, notadamente, pela comprovada superpopulação
carcerária, pela corrupção dos agentes públicos, pelas instalações físicas e pela
ausência, na prática, de progressão da pena daqueles internos que já tem direito a tal
benefício.
Cumpre ressaltar que a grande dificuldade de avançar para um processo de
reeducação, ressocialização, reintegração e, ao final, reinserção, é saber que parcela
considerável da população carcerária, pulou a primeira etapa de cada um desses
momentos. Destarte, não há como reeducar quem jamais teve acesso à escola, sendo
analfabeto, ou pelo menos analfabeto funcional, ou ainda desprovido de educação e
cultura. O mesmo diga-se para aquele que esteve alijado da sociedade.
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Contudo, ressalte-se que a sociedade que condena o criminoso, precisa
também passar por um processo de qualificação, para tornar-se apta a recepcionar o
egresso sem segregá-lo.
O cárcere é um espaço de múltiplas segregações. “A mais evidente é aquela
que separa os encarcerados do restante da sociedade; outras, menos perceptíveis,
dividem os indivíduos no interior do próprio ambiente prisional” (COLARES; CHIES,
2010, p.409).
A prisão, tal qual como é concebida na atualidade, é cenário de constantes
humilhações, castigos físicos e mentais, torna-se quase impossível haver -de fato- a
ressocialização de um homem que foi não só excluído da sociedade, mas pela própria
sociedade em que vive. Por tal motivo defendem Brizzi e Pinheiro (2008) que:
A ressocialização torna-se um ideal utópico e distante da realidade;
primeiro porque existe um contingente enorme de pessoas que nunca
foram inseridas na sociedade, e não será através da privação da
liberdade que a sonhada inserção social ocorrerá; segundo, porque o
sistema, tal como está, é incapaz de proporcionar ao preso condições
de retornar ao convívio social de forma sadia, pois o encarceramento
gera, ao contrário do que a lei espera, o embrutecimento do homem,
que volta a delinqüir de forma mais atroz. (2008, p.8150)

Neste sentido discorre Alexis de Brito (2006):
Sabemos que o Direito Penal está em crise, e com ele a sua principal
sanção, a pena de prisão. A sociedade, ameaçada e acuada pelo
crescimento da violência, pressiona o Estado, em busca de soluções.
Então, o que fazer? Aumentar os tipos penais e a duração das
penas? Na arguta crítica de Assis Toledo, no Brasil, como em muitos
outros países, ainda existe a falsa noção, na opinião pública, de que
a cadeia é o remédio para todos os males. Hodiernamente, é a
opinião pública quem tem conduzido a política criminal, não aquela
pregada por Liszt e lapidada por Roxin, mas inadvertidamente aquela
explorada e distorcida por alguns meios de comunicação, a “imprensa
marrom”, que não tem nenhum interesse em que a convivência social
interrompa a atividade rentável. Leis endurecem as penas e
restringem os benefícios, castrando a individualização da pena.
Juízes não têm liberdade de julgar o réu antes de condená-lo, ato
praticado previamente pela imprensa (2006, p. 24).

Recentemente, o relatório do Conselho Nacional de Justiça (2012) também
apontou graves problemas que permeiam as prisões brasileiras, sendo dividido em
cinco partes, cada uma referente a uma região geográfica do Brasil. Em linhas gerais,
verificou-se prisões sujas, com celas escuras e mal ventiladas, a insalubridade
generalizada nos sistemas carcerários dos estados do Acre, Amazonas, Amapá,
Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.
O referido relatório em alguns trechos revela a situação da região nordeste:

3040

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

no sertão e no agreste paraibano, regiões assoladas pela seca, a
falta de água é frequente nas unidades prisionais, tornando-as
inabitáveis. No Ceará, ruína foi o termo escolhido para descrever
algumas penitenciárias inspecionadas, enquanto na Bahia o pátio de
uma unidade foi comparado a um campo de concentração. Um
cenário árido de desrespeito aos direitos humanos” (BRASIL.CNJ,
2012, p. 61).

Ainda de acordo com o relatório do CNJ (2012), nas inspeções a cadeias,
presídios e delegacias, da maioria das regiões, as situações de violência e o descaso
das autoridades em relação aos presidiários eram extremamente comuns. Em Santa
Catarina, foram encontrados presos definitivos esquecidos com a ausência de uma
defensoria pública estadual. Não fosse a análise dos processos feita pelo Mutirão,
muitos deles continuariam encarcerados após terem cumprido a pena.
Segundo Macêdo (2004), os estabelecimentos prisionais brasileiros, salvo
algumas poucas exceções, causam a degeneração da saúde física e mental dos
reclusos, os quais são colocados em ambientes degradantes, onde muitas vezes não
tem ventilação adequada, fazendo com que os presos se revezem para dormir, por
falta de espaço e higiene.
Voltando o olhar sobre o estado de Sergipe, dos resultados da pesquisa
apresentado por Fonseca e Marques, que teve como objeto central quatro unidades
prisionais – Presídio Feminino (PREFEM), Presídio de Tobias Barreto (PREMABAS),
Presídio de Nossa Sra. da Glória (PRESLEN) e Presídio de Areia Branca (PEAB) -,
pondera-se que a “análise dos dados levantados nos quatro presídios sergipanos
permite concluir as condições gerais dos presídios são bastante precárias, o que afeta
diretamente a saúde dos detentos” (FONSECA et al., 2012, p. 158)
No que pertine aos dados levantados em relação às condições de saúde e
ambiente dos presos, a pesquisa, Fonseca e Marques trazem ainda importantes
conclusões, quais sejam:
As condições de higiene das celas são consideradas ruins e muito
ruis para mais da metade do PREMABAS e PEAB, caindo para
menos de 30% no PRESLEN e para menos de 45% no PREFEM.
As condições de iluminação das celas são consideradas boas e muito
boas por quase 70% dos detentos, embora a circulação de ar dentro
delas seja considerada muito ruim por quase 80%. Com relação às
condições dos banheiros predomina a opinião ruim e muito ruim, o
mesmo acontecendo com a qualidade das camas.
Com relação à alimentação nenhum detento a considerou muito boa,
sendo poucas as opiniões favoráveis e predominante largamente a
avaliação negativa quando à qualidade da alimentação servida aos
detentos.
(...)
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Por fim, pode-se chamar a atenção para o fato de que a realidade
sobre as condições de saúde e ambiente no sistema prisional
sergipano não difere da situação nacional onde estão praticamente
ausentes a assistência material e à saúde do preso, bem como a
oferta de atividades laborais – que se potencializem a reinserção do
preso no mercado de trabalho e consequentemente o processo de
ressocialização, fatores que são agravados pela soma de outros
fatores negativos: a precariedade da infraestrutura instalada e a falta
de qualificação de recursos humanos.” (FONSECA et al., 2012, pp.
159-160)

Embora a prisão seja o meio mais utilizado para punir os infratores, ela não é
de todo eficaz. O que se tem percebido é que devido às condições desumanas a que
estão submetidos os presos, eles têm se transformado de delinquente ocasional – que
seria aquele que comete um crime ocasionalmente- em delinquente habitual- aquele
que está sempre cometendo crimes (MACÊDO, 2004, p.39).
Destarte, é possível concluir que a pena de prisão, que deveria servir para
retirar, temporariamente, do convívio social aquele que demonstrou por seus atos, não
estar apto a dividir espaço, livremente, com os demais cidadãos, e viabilizar uma
transformação e “conversão” do infrator, na realidade, tem efeito inverso. A partir do
encarceramento, o apenado passa a sofrer um processo de criminalização e a
intimizar-se com a subcultura do delito, não refletindo sobre a conduta que o colocou
naquela condição de preso, mas, buscando formas de sagrar-se envolvido com aquela
nova realidade. A prisão falha em sua missão primaz e, a reboque, converte
negativamente o seu publico alvo. A sociedade, emissora do infrator e destinatária do
egresso clama por outras alternativas.
Assim, independentemente, de filiar-se a qualquer uma das correntes da
Criminologia aventadas, para buscar situar e compreender o fenômeno criminal, a
implementação de políticas públicas prisionais, de forma consciente e eficiente, são
um imperativo premente, para garantir que uma mudança no cenário ora vivenciado,
seja possível e que, em médio e longo prazo,tente-se reverter o caos alastrado em
todo o sistema penitenciário brasileiro.

3 A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC)
E

O

CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DE

EXECUÇÃO

PENAL

(CCEP):

políticas

públicas

EXPERIÊNCIAS DE REINTEGRAÇÃO
Embora

se

vislumbre

que

a

aplicação

de

alternativas/auxiliares não cessem todos os problemas, acredita-se que elas podem,
contudo, contribuir para a redução de determinados índices e trazer perspectivas de
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futuro para os egressos. Um exemplo disso é a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (APAC) que possui índices interessantes de redução da reincidência,
como será mais detalhado adiante.
Para que a reinserção social do preso mostre-se viável, é necessário, não a
adoção de uma medida apenas, mas de um conjunto de ações que devem ser
iniciadas antes do ingresso do preso no sistema prisional, durante o período em que
estiver cumprindo pena recluso e após a sua saída.
Asseveram Shecaira e Corrêa Junior (1995) que o ato de ressocializar não
representa reeducar o recluso para que seja condicionado a comportar-se da maneira
escolhida pelos detentores de poder, mas promover a sua efetiva reinserção social,
por meio da criação de mecanismos e condições para que o sentenciado, após o
término de sua pena, possa retornar à sociedade sem maiores sequelas e retomar a
sua vida normal.
Todavia, ressalta Goffman (2008) que, como regra, nas instituições totais,
como o é uma unidade prisional, o preso passa por um processo de mortificação do
“eu”, para que, após ser desprovido de seu conteúdo próprio, o interno, perdendo sua
identidade, estaria preparado para aceitar e receber um novo preenchimento, agora
com os valores tidos como corretos pela sociedade. Processo que parece se
intensificar, à medida que mais tempo a pessoa está institucionalizada.
A Lei de Execuções Penais (LEP) prevê diversos institutos que objetivam
alcançar a tão esperada reinserção social do preso. Podemos elencar dentre eles a
remição da pena, alcançada por meio do trabalho e/ou do estudo, ambos
desenvolvidos pelo preso, seja interna ou externamente, as autorizações para saída,
as saídas temporárias e as visitas.
Mister destacar que todos esses caminhos, quando bem elaborados, podem
servir de lastro para o fortalecimento de valores do interno, geralmente, deteriorados
pela vida no cárcere. O contato com o ambiente externo, em suas mais variadas
formas, sempre faz nascer no indivíduo a esperança de um regresso à sua vida antes
da condenação.
Nessa caminhada, é indispensável a participação da sociedade civil, como
protagonista, em uma política pública direcionada ao sistema prisional. Reforce-se,
como dito anteriormente, que a implementação de uma política pública, requer
capacidades e habilidades específicas por parte das organizações da sociedade civil,
que variam conforme as diferentes etapas do ciclo da Política Pública, entre as quais
Canto citado por (VÁZQUEZ e DELAPLACE, 2011) destaca a capacidade
organizacional, habilidades técnicas, habilidades políticas, legitimidade social.
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Nesse sentido, como respostas às lacunas deixadas pelo sistema penitenciário
e às incongruências apontadas anteriormente, sugiram alguns projetos e métodos que
funcionam como intervenção social alternativa e que buscam minimizar a ineficiência
de um sistema que mais criminaliza e do que recupera os infratores apenados, dentre
os quais destacam-se: a APAC e os Conselhos da Comunidade de Execução Penal CCEP.
Frise-se que ambos representam iniciativas que respeitam a dignidade do
preso e, por via de consequência, quando acolhidos pelo Estado como ações
prioritárias, figuram como reflexos de políticas públicas de proteção aos direitos
humanos daqueles que, embora alijados da sociedade, face uma condenação criminal,
não deveriam perder, além da liberdade suas dignidades. Sabe-se, todavia, que é
exatamente isso que, infelizmente, se constata diuturnamente, nas unidades prisionais
de todo o país.
3.1. MÉTODO APAC
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) foi criada em
1972, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, para atender a demanda da
população carcerária, como afirma seu criador, o advogado Mário Ottoboni (2001)
Naquela oportunidade, pensamos em desenvolver um trabalho com a
população prisional da única cadeia existente na mencionada cidade,
com o objetivo único de amenizar as aflições de uma população
sempre sobressaltada com as constantes rebeliões e atos de
inconformismo dos presos que
viviam
amontoados no
estabelecimento situado na região central da cidade (OTTOBONI,
2001, apud MORAIS; DA SILVA, 2008 p.2874)

De acordo com Ottoboni (2001), o método APAC é inovador em todas as
formas e tem como objetivo principal fornecer subsídios para que os condenados
possam ser -de fato- reinseridos na sociedade; não apenas reinseridos, mas aceitos
por ela, evitando assim a reincidência. Para atingir tal intento, esse modelo inovador
defende a humanização dos presídios ao valorizar o homem e a sua dignidade,
incentivando a fé através do Evangelho, fazendo com que o preso compreenda que
não basta deixar de fazer o mal, sendo necessário que ele pratique o bem.
A referida associação, segundo Oliveira (2012), tem como base sólida a fé
cristã - principal instrumento de conscientização do condenado de que ainda há a
possibilidade de uma nova vida, de uma vida digna. A comunidade desenvolve papel
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fundamental no processo de ressocialização do preso, uma vez que para que a
reinserção realmente aconteça, é preciso a aceitação e a participação da comunidade.
O que se tem é que um dos principais motivos impulsionadores da reincidência
criminal é a falta de apoio, de aceitação pela comunidade e pelos familiares dos
apenados . É principalmente nesse sentido que o modelo “apaqueano” é inovador. Os
presos que fazem parte desse novo modelo são designados “recuperandos”
(OLIVEIRA, 2012, p. 5)
Em algumas localidades, o índice de ressocialização chega a atingir cerca de
90%, considerado altíssimo, em especial, se comparado com o sistema carcerário
tradicional (OLIVEIRA, 2012, p.6). Em alguns desses estabelecimentos, não há a
presença de policiais ou agentes penitenciários, visto que os próprios recuperandos
reconhecem a necessidade da mudança e almejam, acima de tudo, tornarem-se
homens melhores, não só reconhecendo que precisam mudar, mas reconhecendo
principalmente a efetividade desse método. O índice de fuga nesses ambientes,
também é baixíssimo, uma vez que um dos fatores incentivadores da fuga é a
ausência ou distanciamento da família. Em vista desses resultados altamente
positivos, países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega adotaram o método
APAC em várias regiões (OLIVEIRA, 2012, p.26).
Pessoas da comunidade se voluntariam – sem finalidade lucrativa- para ajudar
os detentos a se tornarem homens melhores, prestando toda a assistência e suporte
para tornar possível a ressocialização. Além da constante assistência de médicos,
dentistas, psicólogos, advogados, os apenados vivem em ambientes limpos, bem
iluminados e arejados, ressaltando ainda mais a dignidade do homem (OLIVEIRA,
2012, p. 33).
Destaque-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pensando em
humanizar a execução das penas privativas de liberdade, lançou em 2001 um
programa cunhado de Novos Rumos na Execução Penal, que tem como norte,
justamente, o método difundido pela APAC, que segundo Judiciário local, notabilizouse pela aplicação seus 12 (doze) elementos:
1) Participação da comunidade;2) Recuperando ajudando o
recuperando; 3) Trabalho; 4) Religião; 5) Assistência jurídica; 6)
Assistência à saúde; 7) Valorização humana; 8) A família; 9) O
voluntário e sua formação; 10) Centro de Reintegração Social – CRS;
11) Mérito; 12) Jornada de libertação com Cristo.(MINAS GERAIS.
TJMG, s.d.)

Verificou-se no estado mineiro, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que, além do custo de manutenção dos recuperandos ser de aproximadamente
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1/3 do custo de um interno do sistema penitenciário convencional, os índices de
reincidência são indiscutíveis: apenas 15% dos recuperandos voltaram a delinquir,
enquanto que cerca de 70% dos egressos do sistema tradicional, são reincidentes.
Por fim registre-se que o modelo teve tanta aceitação, face aos resultados
apresentados que, só em Minas Gerais, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, são 33 (trinta e três) unidades de APAC em funcionamento, nas diversas
comarcas do estado, além de mais 70 (setenta) outras em fase de implantação.
Como já referido, e segundo Ottoboni (apud OLIVEIRA, 2012, p.5) o modelo
apaqueano, preza não apenas pela participação ativa da comunidade, mas
principalmente pela participação das famílias dos recuperandos. Elas sim, figuram
como protagonistas em todo o processo de ressocialização, ao fornecer o apoio e o
amor necessários para que ele tenha forças e vontade de construir uma nova vida.
Ottoboni (2001) ainda sustenta que, além da família e da comunidade, a fé
ocupa espaço importantíssimo no que concerne à ressocialização do apenado. Há
uma visão espiritual de recuperação, em que se defende que é através da fé, do
evangelho, que os homens alcançarão o perdão pelos crimes cometidos e que
poderão construir e seguir uma vida digna. Durante três dias na semana, os
recuperandos, juntamente com seus familiares e os voluntários, participam da Jornada
da Libertação com Cristo.
A relevância dessa jornada reside no fato de propor a reflexão, através de
testemunhos, exemplos, orações e músicas, sobre o real sentido da vida. Reflexão
considerada de extrema importância para a conscientização do recuperando e para o
incentivo à conquista de uma nova vida, como destaca o criador do modelo, citado por
Morais e Da Silva:
A Jornada se divide em duas etapas: a primeira preocupa-se em
revelar Jesus Cristo aos jornadeiros. Sua bondade, autoridade,
misericórdia, humildade, senso de justiça e igualdade. Para Deus
todos são iguais e titulares dos mesmos direitos. A parábola do filho
pródigo é o fio condutor da Jornada, culminando com o retorno ao
seio da família, num encontro emocionante do jornadeiro com seus
parentes. (OTTOBONI, apud MORAIS; DA SILVA, 2008, p. 2877).

O trabalho laboral é também um dos fatores que auxiliam na recuperação dos
detentos. Os recuperando têm acesso a aulas profissionalizantes, a aulas artesanais,
fornecendo-se o suporte necessário para que, ao cumprir a pena, possa seguir uma
profissão, podendo sustentar sua família, ressaltando mais uma vez a importância da
dignidade do homem, princípio basilar da nossa Constituição Federal.
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Geraldo Sá defende a ideia de sistema presidiário como espaço de
disciplinamento do indivíduo que será submetido a técnicas de transformação para
que tenha uma possibilidade de retorno à sociedade. Afirma o referido autor que:
A prisão, inclusive a cadeia pública, está organizada para guardar e
manter um segmento social 'submetido a um regime de controle total
ou quase total'.
O regime de controle total, ou quase total, do sistema prisional sobre
sua clientela expressa-se, inclusive, pela arquitetura de suas
construções, pelo isolamento de seus prédios e pela custódia
armada, além de outros elementos simbólicos como censura de
correspondência, controle do tempo e distribuição do espaço,
desnudamento de visitas e de seus pertences (...) Espera-se a
punição e a reeducação do infrator com a simultânea proteção da
sociedade, isto é, ações de natureza punitiva, pedagógica e protetora.
(SÁ, 1996, p. 40).

Em suma, embora a APAC tenha cunho fundamentalista religioso, ela tem
cumprido o que se propõe a fazer, no sentido de trabalhar com os direitos apregoados
na LEP, incluindo a educação e o trabalho. E os resultados apresentados são
positivos, conforme apontam os índices de redução da reincidência criminal. Nesse
sentido, o método APAC pode ser visto como uma alternativa auxiliar para o falido
sistema carcerário brasileiro, mas não como a solução perfeita e acabada para as
mazelas sociais e demais problemas que envolvem as questões penitenciárias.
3.2. CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL
Dentre vários fatores que subsidiam o sucesso da ressocialização, o contato
do apenado com a sociedade, ocupa lugar de destaque, visto que o apenado sente
necessidade de se sentir acolhido e aceito por uma sociedade que antes o deixava à
margem, e que o estigmatizava. O modelo apaqueano, por exemplo, tem como
princípio basilar o contato de pessoas da comunidade com os recuperandos, fazendo
a ligação necessária entre eles e a sociedade.
Como proposta para promover essa ponte entre o preso e a sociedade, foi
criado o Conselho da Comunidade da Execução Penal - CCEP: órgão sem finslucrativos, que tem como objetivo promover a inserção social dos encarcerados,
através da aproximação de pessoas da comunidade com os presos. A comunidade
desenvolve papel fundamental no processo de ressocialização do preso, uma vez que
para que a reinserção realmente aconteça , é preciso a aceitação e a participação da
comunidade -que antes o excluíra e o deixara à margem- e que agora, o acolhe e
protege.
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Encontra-se estipulado no artigo 4ª da Lei de Execução Penal-LEP, que a
comunidade deve cooperar nas atividades de execução da pena e da medida de
segurança. Também prevê a LEP, em seu artigo 81 que o CCEP tem função de
assistir os presos, fiscalizar as políticas penitenciárias e subsidiar, através de visitas
mensais os estabelecimentos prisionais; entrevistar os presos, apresentar relatórios
mensais ao Juiz de Execução Penal, além de “diligenciar a obtenção de recursos
materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia
com a direção do estabelecimento” (inciso IV do art. 81 da LEP). .
Esse conselho objetiva fornecer subsídios para a humanização das penas e
para a assistência aos presos, ao fazer com o que o detento não se sinta à margem da
sociedade, na medida que a realização peri[.
Ainda de acordo com a LEP, agora em seu artigo 80, observa-se que:
Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto,
no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou
industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos
Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor
Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia
Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.
Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo,
ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do
Conselho. (BRASIL, 2012)

O fornecimento de relatórios da realidade prisional, proporcionado pelos
conselhos da comunidade da execução penal, é de extrema importância para que os
órgãos federais, estaduais e municipais possam realizar um trabalho em conjunto, em
prol da melhoria das condições do sistema carcerário e da efetivação da
ressocialização.
A atuação do Conselho da Comunidade, se de forma proativa e frequente,
garante o rompimento de barreiras em relação ao cárcere e assegura a concreta
aproximação da comunidade com a prisão e, por seu turno, desta com a comunidade.
Esse movimento de mão dupla reafirma a integração do encarcerado com o corpo
social do qual faz parte, medida que, ao invés de estimular a segregação preso e a
reincidência, fomenta a ressocialização e o acolhimento pela comunidade da qual ele
– o preso – não deixa de ser reflexo.
Corrobora esse entendimento o Ministério da Justiça, que publicou em sua
página eletrônica que:
Os Conselhos da Comunidade operam como um mecanismo para
esse reconhecimento e para que a sociedade civil possa efetivamente
atuar nas questões do cárcere, quer para humanizá-lo, quer para que
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as pessoas que lá estão possam retornar ao convívio social a partir
de uma perspectiva mais reintegradora. (BRASIL. MJ, s.d.)

Portanto, o que se percebe é que já há uma movimentação da sociedade em
prol da humanização das penas. Pois já se tem percebido que o contato da sociedade
com o preso é de fundamental importância para a efetiva ressocialização.
A municipalização da execução penal é outra fundamental diretriz nesse
processo de aproximação do preso com a sociedade, papel que, como visto, deve ser
desenvolvido pelo Conselho da Comunidade da comarca da qual o preso é oriundo.
Entretanto perpassa, de igual modo, à possibilidade de execução da pena em local
mais próximo de seus familiares e de oportunidades de emprego e estudo a serem
oferecidas ao preso para que o seu processo de reintegração àquela sociedade seja
mais facilitado.
Portanto, a orientação de políticas públicas prisionais, no curso da execução
da pena de prisão, que se destinem a garantir o acesso ao apenado a meios que
promovam, de forma eficiente, a sua reinserção social, tais como o estudo, o trabalho,
o convívio com familiares e amigos, mostra-se como um imperativo. Destarte, se de
alguma forma, se quer tentar alcançar a - hoje utópica - ressocialização, salvo alguns
pouquíssimos modelos de sucesso, deve-se almejar a implementação, imediatamente,
de medidas como as elencadas, sob pena de não haver mais tempo para reverter o
contexto de caos que já assola o modelo penitenciário brasileiro.

4 CONCLUSÃO
Não há como se falar em concepção e implementação de políticas públicas
que protejam os direitos humanos de condenados a penas privativas de liberdade e,
ao mesmo tempo, garantam a sua ressocialização sem se conhecer, a fundo, a
realidade dos presídios brasileiros, suas mazelas e obstáculos à tal concretização.
Referiu-se que relatório elaborado em mutirões fomentados pelo Conselho
Nacional de Justiça, trouxe à baila uma visão global de unidades prisionais de todo o
país, revelando o que alguns outros estudos já retrataram acerca das suas condições,
absolutamente,

inadequadas

e

insalubres,

da

existência

de

maus-tratos

e

superpopulações de presos.
Desse ponto de partida, indaga-se se há alguma solução concreta para o
colapso que experimenta o sistema prisional brasileiro e são apresentadas duas
soluções que tem dado resultado, ainda que de forma gradual, nas unidades da
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federação em que foram implantadas, permitindo-se vislumbrar uma luz de esperança
no final desse túnel assaz escuro e desalentador, porque passa o referido sistema.
Assim, discorreu-se sobre a APAC e o Conselho da Comunidade da
Execução Penal. A primeira, embora uma associação da iniciativa privada, sem fins
lucrativos, teve seus fundamentos acolhidos em programas por diversos estados
brasileiros.
Ressaltou-se que em Minas Gerais, o Poder Judiciário, implantou tal
iniciativa, em diversas comarcas, por meio do Programa Novos Rumos, e vem
assistindo a redução surpreendente dos seus índices de reincidência, tendo ainda
como reflexo a ressocialização dos egressos.
Já o fortalecimento dos Conselhos da Comunidade da Execução Penal, que
têm previsão na LEP, de igual forma, afigura-se como importante ação do Estado para
garantir a reintegração do preso à sociedade, rompendo instransponíveis barreiras
físicas e de preconceito, que, por ora, ainda estão arraigadas em nosso corpo social. A
confiança e o respeito recíprocos, visto de ambos os lados, tanto pela sociedade,
como por aqueles que dela são excluídos, por força de uma sentença condenatória à
pena de prisão, são o ponto de partida para esse recomeço.
Não há mais espaço para a inércia e leniência do Estado no que pertine à
caótica e insustentável condição que experimenta do sistema prisional brasileiro,
impondo-se uma ação imediata, sob pena de não mais se puder contornar essa
profunda crise que é manchete nas mídias de massa, inclusive, em âmbito
internacional.
Mister, portanto, espelhar-se nas experiências que estão apresentando bons
resultados, tais como as mencionadas neste trabalho, convertendo-as em políticas
públicas de estado, eficientes e sem siglas, o que se apresenta como uma das poucas
alternativas de solução à problemática penitenciária brasileira, e que devem ser
levadas a efeito com o engajamento da sociedade civil e não só daqueles que, direta
ou indiretamente, estão vinculados aos presos ou à execução penal, evitando-se
restarem ações infrutíferas.
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Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes: o Programa de Proteção a Crianças
e Adolescentes Ameaçados de Morte

Gabriela Perin
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Resumo
Políticas sociais direcionadas à infância e à juventude aparecem de forma marcante na
reconfiguração da legislação após a Constituição Federal de 1988. Afirmando que a criança
e o adolescente são sujeitos de direitos, essas políticas vêm a reconhecer a titularidade
desse grupo, antes heterogêneo e facilmente categorizado em um perfil, designado como
mendigo, moleque, vadio, pivete, menores abandonados. Assim, o presente artigo analisa
historicamente os marcos jurídicos e sociais voltados para a garantia dos direitos baseados
no entendimento de uma condição especial da criança e do adolescente, com destaque para
a análise do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, criado
em 2003 com o objetivo de diminuir a letalidade infanto-juvenil.
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Proteção.

Introdução
Por muitos séculos, o sistema de justiça e atendimento a crianças e adolescentes em
conflito com a lei, no Brasil, era determinado pela discriminação e criminalização dos
indivíduos mais vulneráveis. Havia uma marginalização de um grupo heterogêneo de
crianças e adolescentes que eram referidos como menores abandonados. O Estado
concentrava-se na prevenção (vigiar a criança), educação (adequar a criança ao trabalho),
recuperação (reabilitar a criança criminosa) e repressão (conter crianças e adolescentes
delinquentes), em consonância com o aparato médico-jurídico-assistencial, que perpetuou
ao longo da história até meados dos anos 80, quando a causa das crianças e adolescentes
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suscitou grandes mobilizações populares e, de certa forma, a consequente conquista da
efetivação de direitos sociais.
A Convenção de Direitos das Crianças, no âmbito global, a Constituição Federal e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito nacional, são marcos jurídicos e sociais
voltados para a proteção e defesa da infância e adolescência após 1988. Afirmando que a
criança e o adolescente são sujeitos de direitos, estes documentos vêm a reconhecer a
condição titular de direitos desse grupo, que deixa de ser um simples objeto de políticas
públicas ou de atenção social. Aliado a isso, o ECA vem assegurar uma responsabilização
do Estado, da família e da sociedade não só pela tutela dos direitos da infância e
adolescência, mas, sobretudo, pela preservação dos direitos do homem a que crianças e
adolescentes podem vir a ser submetidos.
Na perspectiva dessa legislação, direitos são garantidos baseados no entendimento
de uma condição especial da criança e do adolescente como uma pessoa em
desenvolvimento, merecedora de proteção integral do Estado, da sociedade e da família. É
também na compreensão de dar uma autonomia progressiva e de uma responsabilidade
penal adequada a essa condição. O que se quer é a reinserção social dos adolescentes em
conflito com a lei, oferecendo-lhes a possibilidade da vida digna e cidadã, o que só pode ser
concretizado pela integração de esforços dos Poderes Judiciário e Executivo, com o apoio
da sociedade civil organizada.
Marcos Históricos Internacionais
Após a Primeira Guerra Mundial, o contexto de trabalho infantil, trabalho perigoso,
tráfico e exploração sexual mobilizou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para
estabelecer uma idade limite para o ingresso dos jovens na vida econômica ativa. Essa foi a
primeira vez que uma Organização se manifestou no sentido de estabelecer os direitos da
criança e do adolescente. Logo em seguida, em 1924, a Assembleia Geral das Nações
Unidas proclamou a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida como
Declaração de Genebra, que afirmava o direito da proteção especial às crianças e
adolescentes.
Um dos saldos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa foi a expressiva
quantidade de crianças desamparadas, sem casa e sem família, até que a Organização das
Nações Unidas (ONU) criasse o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), em 1946. Com a reconstrução do continente, as ações do
UNICEF focaram nas nações mais pobres e nas questões relativas à fome e doenças que
assolavam essas regiões. Desta forma, em 1953, o Fundo tornou-se órgão permanente do
sistema das Nações Unidas e teve seu mandato ampliado para atender as crianças de todo
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o mundo em desenvolvimento, com o objetivo de promover a defesa dos direitos das
crianças, ajudar a sanar suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento.
Após dez anos, a ONU decidiu proferir uma nova declaração, voltada para crianças e
adolescentes. Assim, em 1959 é proclamada a Declaração Universal dos Direitos da
Criança, composta por dez princípios que afirmavam o direito da proteção especial às
crianças e adolescentes. Tais princípios versavam sobre os cuidados especiais que o
Estado propiciaria para garantir condições de desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, embasados na necessidade da criança também receber amor e
compreensão.
Em 1969, durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos
Humanos, todos os países-membros da Organização dos Estados Americanos assinaram a
Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da
Costa Rica. Neste documento, o artigo 19 estabelece que todas as crianças têm direito às
medidas de proteção que a sua condição de menor requer, tanto por parte da sua família,
como da sociedade e do Estado. O Brasil adotou o Pacto em 1992.
O ano de 1979, declarado com o Ano da Criança, em comemoração aos vinte anos
da Declaração de 1959, também foi o ano em que iniciou-se a

elaboração de uma

convenção internacional sobre os direitos da criança. Aprovada em 1989, a Convenção dos
Direitos da Criança começou a vigorar em setembro de 1990, tendo sido assinada por quase
todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da Somália. Cabe aos
Estados integrantes da Declaração o dever de apresentar relatórios anuais acerca da
atuação das entidades governamentais, nos diversos níveis, referentes às ações de
promoção e proteção dos direitos da criança. Esses relatórios são analisados pelo Comitê
dos Direitos da Criança que ao invés de sanções, faz recomendações ao país.
A partir dessas ações, estabeleceu-se o primeiro grande marco concernente à
proteção social da criança e do adolescente quando, em 1989, a Assembleia Geral nas
Nações Unidas adotou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (ROBERTI
JUNIOR, 2012). Esse documento, composto por 54 artigos, ditou as bases para o
estabelecimento da doutrina da proteção integral e estipulou ao Estado a garantia de
aplicação dos direitos relativos à sobrevivência, desenvolvimento, nome, nacionalidade,
opinião, liberdade de expressão e pensamento, permanência junto à família, serviços
básicos de saúde, educação, seguridade social, atividades culturais às crianças refugiadas,
deficientes e indígenas. O Estado também ficou responsável por oferecer proteção aos
maus tratos, consumo e tráfico de drogas, trabalho infantil, exploração sexual, venda e
tráfico, tortura e privação da liberdade, tendo a obrigação de assegurar cuidados para sua
recuperação e reinserção social.
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Dando continuidade aos acontecimentos voltados para a garantia dos direitos das
crianças e adolescentes, o ano seguinte foi marcado por muitas conquistas no âmbito dos
marcos jurídicos e sociais. Durante o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, foi assinada
a

Declaração

Mundial

sobre

a

Sobrevivência,

a

Proteção

e

o

Desenvolvimento da Criança e foi adotado o Plano de Ação para a década de
90 em favor da infância. Líderes mundiais se comprometeram a reduzir as taxa de
mortalidade infantil, de mortalidade materna e de desnutrição, promover acesso à água
potável e saneamento básico, reduzir o analfabetismo adulto e proteger as crianças que
vivem em situações de conflitos armados.
Neste ano também foi lançado pela ONU os Princípios das Nações Unidas para a
Prevenção da Delinquência Juvenil, conhecidos como Diretrizes de Riad, que expressam a
preocupação com a prevenção do delito e tratamento do delinquente, ao abordar políticas e
medidas progressistas de prevenção da delinquência, evitando criminalizar e penalizar a
criança de forma que cause grandes prejuízos ao seu desenvolvimento (SAUT, 2007).
Essas Diretrizes demonstram preocupação em integrar a família e a comunidade nesse
contexto de política de prevenção, ressaltando o caráter multidisciplinar e interdisciplinar de
atendimento aos jovens. No Brasil, esse é o ano em que foi instituído o Estatuto da Criança
e do Adolescente, por meio da Lei nº 8.069.
Marcos Históricos Nacionais
Com a Proclamação da Independência em 1822, cria-se, oito anos depois, a
Doutrina Jurídica do Direito Penal do Menor, que inspirou o Código Penal do Império.
Adotou-se o critério biopsicológico entre sete e quatorze anos, sendo quatorze a idade de
responsabilidade penal, no entanto, um juiz poderia mandar uma criança para a cadeira a
partir dos sete anos, se ele entendia que ela sabia distinguir o bem do mal. Essa faixa etária
foi escolhida para permitir que D. Pedro II fosse considerado “adulto” aos 14 anos e
passasse a governar o Brasil. Como havia apenas uma lei penal, ela não fazia distinção
entre adultos, crianças e adolescentes. Eles recebiam o mesmo tratamento, as mesmas
penas pelos mesmos delitos, com pequenas atenuantes, e eram recolhidos nos mesmos
estabelecimentos. Quanto às crianças menores de sete anos, eram consideradas
absolutamente incapazes, e, cujos atos eram equiparados aos dos animais (BIANCHINI,
2007).
O Código Penal de 1890, o primeiro da República, alterou o critério biopsicológico
entre nove e quatorze anos. Ele também previa o recolhimento a estabelecimento disciplinar
industrial aos jovens nessa faixa etária, desde que houvessem agido com discernimento.
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Entretanto, apesar da previsão de tratamento diferenciado, as casas de correção e as
unidades de estabelecimento disciplinar industrial jamais saíram do papel.
No início do século XX, o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, passava por uma
urbanização europeia. O cenário de pobreza, sujeira e epidemias, caracterizado por
trabalhadores pobres em cortiços, mendigos e pivetes vadiando pela cidade, consolidava a
associação entre pobreza e criminalidade e apresentava uma estética visual muito
desagradável para a elite, que vivia em meio à fervilhante movimentação ostentatória de
riqueza (RIZZINI, 2008). Desta forma, os “menores” tornaram-se um problema do poder
público, cuja solução foi a criação do movimento higienista, que além de estabelecer normas
para controlar os hábitos corporais e conservar a saúde coletiva e individual, retirou crianças
das ruas e internou-as em instituições, denominadas casas de correção.
O Código de Menores de 1927, redigido por Mello Mattos nasceu nesse contexto e
instituiu o Estado como responsável legal pela tutela da criança e do adolescente que
estivesse em situação irregular. Segundo Frota (2003) apud Cruz, Hillesheim e Guareschi
(2005), duas categorias de crianças e adolescentes se enquadravam nessa situação: 1)
delinquentes, isto é, aqueles que haviam cometido algum ato infracional; e 2) abandonados,
ou seja, aqueles que eventualmente se encontravam sem moradia fixa ou cujos
responsáveis legais tivessem condutas tidas como contrárias à moral ou aos bons
costumes.
Em uma perspectiva de controle e repressão, o Juiz de Menores confinava os
menores em situação irregular em instituições totais, mantendo-os sob a vigilância do
Estado, sem considerar os vínculos familiares existentes, enfatizando que desta forma seria
possível reeducar os filhos das famílias desajustadas. É importante destacar que o Código
de Menores foi previsto e criado em prol da família, que como base da sociedade, poderia
ajudar a reconstruir um Estado mais organizado. Portanto, esse código foi alvo de muitas
críticas, segundo Bitencourt (2009), visto que abarcava somente os “menores em situação
irregular” excluindo uma grande parcela de pessoas menores de idade, além do fato de que
era o Juiz de Menores que decidia as penas e encaminhamentos.
Nas décadas de 1960 e 70, dois projetos de alteração do Código de Menores foram
elaborados, tendo em vista a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1959. Um deles previa a inclusão de seus dez
princípios na legislação brasileira e o outro era contrário a essa inclusão.
O Código de Menores de 1979, conhecido como Código Alyrio Cavallieri, lançado no
Ano Internacional da Criança, representou a posição contrária à inclusão dos princípios e
implementou de vez a doutrina da situação irregular que pautava o código anterior. Ele foi
elaborado por um grupo de juristas selecionados pelo governo, que previram a criação de
um dispositivo de intervenção do Estado sobre a família, ou seja, a criação de entidades de
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assistência e proteção, destinadas a recepção, triagem, observação e permanência de
menores. O estado de abandono norteado pelo princípio de destituição do pátrio poder
possibilitou ao Poder Público recolher crianças e jovens em situação irregular e condená-los
ao internato até a maioridade, protegendo o menor carente, abandonado e infrator, bem
como qualquer outro que estivesse em situação irregular, sem, no entanto, distinguir entre
crianças e adolescentes ou defini-los como sujeitos de direitos.
Entre o primeiro e o segundo Código de Menores foi criado o Código Penal de 1940,
cuja principal modificação foi a condição de imputabilidade penal aos dezoito anos. Logo em
seguida, foi fundado o Serviço de Assistência do Menor (SAM), em 1942, estruturado sob a
forma de reformatórios e casas de correção para adolescentes infratores, patronatos
agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos para menores carentes e
abandonados. A estrutura dos reformatórios era similar ao sistema penitenciário, ou seja, o
trabalho e a disciplina eram empregados com o objetivo de corrigir as condutas das crianças
e adolescentes que, por terem praticado atos infracionais eram considerados delinquentes
natos, indivíduos de má índole e dotados de alto grau de periculosidade (CRUZ;
HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005). Os idealizadores e defensores do SAM acreditavam que
o modelo repressivo iria abolir com a criminalidade.
Em 1964, o SAM foi extinto e a intervenção pública sobre as crianças e adolescentes
se deu pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), cujo objetivo era
formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Ela coordenou as
entidades nos estados e municípios, através da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
(FEBENS), órgãos executivos, responsáveis pelo atendimento direto aos menores, que
eram considerados doentes, necessitando de tratamento. Desta forma, a ação corretiva da
FUNABEM desenvolveu métodos terapêuticos-pedagógicos com o objetivo de reeducar o
menor para que este não retornasse à marginalidade quando fosse reinserido pela
sociedade.
A psicologia se fez presente no sistema de atendimento ao adolescente em conflito
com a lei a partir da criação da FUNABEM. O profissional juntou-se aos médicos e
assistentes sociais na composição da equipe multidisciplinar para elaborar estudos de caso
e laudos, função primordial na vigência da Doutrina da Situação Irregular (MARTINS;
BRITO, 2003). Os laudos daquele período reproduziam o padrão das elites sociais no que
diz respeito à família, trabalho e moradia. Os pareceres psicossociais eram baseados em
avaliações e exames de personalidade dos adolescentes, enfocando a causa da infração e
as causas da desagregação familiar, concluindo que o jovem que encontrava-se em
condição irregular era originário de família pobre, e portanto, deveria ser protegido e vigiado,
uma vez que essa Doutrina encarava a pobreza como uma “patologia social”.
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Ayres (2001) afirma que a prática de desqualificação realizada pelos técnicos do
Juizado (psicólogos e assistentes sociais) propagava a pobreza como algo natural e
imutável, que associada à incapacidade de cuidar dos filhos, legitimava os motivos da
família quanto ao abandono, transferindo a responsabilidade para o Estado. Essa condição
jurídica da criança justificou sua internação até os 18 anos, período este em que o menor,
recebeu um novo status jurídico, social e civil, além de uma caracterização psicológica
acerca da sua identidade, que buscava explicitar a culpa do menor pela sua condição, tendo
em vista o discurso psicológico propagado.
Nesta época, os grandes orfanatos, com a finalidade de internação e reclusão de
menores foram

renomeados,

com

eufemismos

como

unidades educacionais

ou

terapêuticas, onde infratores e abandonados eram misturados, partindo do pressuposto de
que todos estariam na mesma condição: situação irregular. Qualquer pessoa, incluindo as
autoridades administrativas, poderia encaminhar crianças e adolescentes ao Juiz de
Menores, que dispunha de amplos poderes, desde funções jurídicas até pedagógicas e
tomava as medidas que entendesse pertinentes. No entanto, o modelo educativo nãorepressivo e o tratamento biopsicossocial utilizados para (re) formar jovens e assim, acabar
com a marginalidade não teve o efeito esperado. A FUNABEM passou a ser identificada
como uma escola do crime e a PNBEM sofreu duras críticas (CRUZ; HILLESHEIM;
GUARESCHI, 2005).
Os dois Códigos de Menores estão inseridos na Doutrina Jurídica da Situação
Irregular, iniciada nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, devido à
preocupação com a promiscuidade entre presos maiores e menores de idade nos
alojamentos das mesmas instituições. No Brasil, a criação do primeiro Juizado de Menores
em 1923 marca o início da Doutrina da Situação Irregular do Menor.
A Doutrina da Situação Irregular, bem como as novas leis e a nova administração da
justiça de menores fundamentavam a condição de crianças e adolescentes como não sendo
sujeitos de direito, ou seja, eles continuavam sendo vistos como incapazes pelos olhos do
Estado e, portanto, objetos de sua proteção, tendo suas liberdades privadas em internatos
do sistema FEBEM. Seus destinos eram definidos pelo Juiz de Menores, que além de
ocupar-se das questões jurisdicionais, tinha também o poder de intervir nas famílias.
Em 1988, uma nova Constituição Federal foi promulgada, contendo vários aspectos
garantidores do acesso à cidadania a todo povo brasileiro. As crianças e adolescentes
passaram a ser reconhecidos como pessoas em um estágio de desenvolvimento que carece
de proteção integral e prioritária, cujos direitos devem ser assegurados pela família,
sociedade e Estado, este também responsável pela criação e execução de políticas públicas
específicas, sendo a imputabilidade penal mantida em 18 anos de idade, conforme os
artigos 227 e 228 da Constituição Cidadã.
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Desta forma, a Constituição Federal de 1988 também introduziu no ordenamento
brasileiro a Doutrina Jurídica da Proteção Integral, etapa iniciada em 1959 no âmbito
mundial com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. A Doutrina revolucionou a
condição da criança e do adolescente, elevando-os à categoria de verdadeiros cidadãos,
com direitos e deveres, deixando de lado os eufemismos utilizados pela Doutrina da
Situação Irregular como “institucionalizar para salvar”, afirmando o valor intrínseco da
criança como ser humano.
Para consolidar as diretrizes da Constituição, em 1990 foi promulgado o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), influenciado pela Convenção sobre o Direito da Criança,
aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989. O documento consagra os
avanços das normativas internacionais das quais o nosso país é signatário e determina
prioridade absoluta à parcela da população infantojuvenil.
Segundo Saraiva (2005), o ECA está estruturado em três sistemas de garantias: o
Sistema Primário, Secundário e Terciário. O Sistema Primário aborda as políticas públicas
de atendimento a crianças e adolescentes, previstas nos artigos 4º e 86-88. O Sistema
Secundário trata das medidas de proteção orientadas para crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal ou social, previstas nos artigos 98 e 101. Por sua vez, o Sistema
Terciário aborda a responsabilização penal do adolescente infrator, através das medidas
socioeducativas, previstas no art. 112, as quais podem ser aplicadas aos adolescentes que
cometem atos infracionais.
Esse tríplice sistema de proteção atua em harmonia e é acionado conforme
necessidade. Se o sistema primário de prevenção às crianças e adolescentes falhar, é
acionado o sistema secundário, cujo agente responsável é o Conselho Tutelar. No entanto,
se o adolescente cometer um ato infracional é acionado o terceiro sistema de prevenção,
fazendo uso das medidas socioeducativas, através do sistema de Justiça (Polícia, Ministério
Público, Defensoria, Judiciário ou Órgãos Executores das Medidas Socioeducativas)
(Saraiva, 2005).
A proteção evidenciada no ECA aplica-se a todos os indivíduos que não tiverem
dezoito anos completos e abrange todas as áreas da cidadania da criança e do adolescente,
referindo-se à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência familiar e
comunitária, entre outros. A criança e o adolescente serão submetidos ao próprio estatuto,
em caso de processo, sendo que o juiz julgará mediante a aplicação de uma medida
socioeducativa (art. 112), como há também medidas de proteção às crianças com distúrbios
de ordem física ou psíquica (art. 101). O ECA também faz uma distinção entre crianças e
adolescentes, sendo que crianças são consideradas aquelas com até doze anos
incompletos, enquanto adolescentes têm entre os doze anos completos até os dezoito.
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O avanço no reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes também visou
reconstruir a imagem da família, devolvendo-lhe a responsabilidade de criar e educar seus
filhos, a partir de suas condições materiais (MENDONÇA, 2002). Desta forma, a criança
permanece junto aos pais e força o Estado a criar políticas públicas que foquem no
ambiente social onde as crianças e adolescentes estão inseridos, com o objetivo de atender
as necessidades de toda família.
Em vista da aprovação do ECA, o modelo FUNABEM foi substituído em 1990, pela
Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (FCBIA), e em 1995 foi
transformado no Departamento da Criança e Adolescente, vinculado ao Ministério da
Justiça, passando em 1998 à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que no ano
seguinte recebe status de Ministério.
Em 2006 é criado o Sistema de Garantia de Direitos (SDG) pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), responsável por tornar efetivo os
direitos, princípios e diretrizes contidos no ECA. O início do processo de formação do SGD
advém desde a promulgação da Constituição Federal e do ECA. Com o objetivo de uma
efetiva implementação da Doutrina da Proteção Integral, no SGD incluem-se princípios e
normas que regem a política de atenção a crianças e adolescentes, cujas ações são
promovidas pelo Poder Público em suas 03 esferas (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), pelos 03 Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil,
sob três eixos: Promoção, Defesa e Controle Social.
O SGD é constituído de diversos subsistemas, incluindo aqueles que regem as
políticas sociais básicas, de assistência social, de proteção especial e de justiça voltados ao
atendimento de crianças e adolescentes. É nesse contexto que se insere o SINASE,
enquanto um subsistema específico do SGD, que se comunica e sofre interferência de seus
demais subsistemas internos.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), criado em 2006, é o
conjunto de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro
e administrativo, que envolve a construção de um guia para as medidas socioeducativas,
levando em conta uma ação socioeducativa voltada para os princípios do ECA e dos direitos
humanos. A proposta de criação teve origem em 2004, partindo da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos (SEDH), por meio da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente (SPDCA), juntamente com o CONANDA, contando com o apoio do
UNICEF.
Fazem parte do Sistema Nacional os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem
como todos as políticas, planos, e programas específicos de atenção a esse público.
Enquanto subsistema do SGD, ele se comunica com outros subsistemas, como o Sistema
Único de Saúde (SUS), o Sistema Educacional, o Sistema de Justiça e Segurança Pública e
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o Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Uma de suas funções é a produção de
dados e informações, facilitando a construção de novas políticas públicas para as crianças e
adolescentes, uma vez que existe comunicação com outros sistemas.
Constituindo-se como uma política pública destinada à inclusão do adolescente em
conflito com a lei, o SINASE visa assegurar uma oportunidade de desenvolvimento através
do desenvolvimento de uma ação socioeducativa, calcada nos princípios dos direitos
humanos. Segundo o ECA, as medidas socioeducativas têm caráter responsabilizador e
natureza sancionatória e devem envolver o contexto social no qual o adolescente está
inserido, respeitando as diversidades cultural, étnico-racial, de gênero e de orientação
sexual. São seis as medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes julgados pela prática
de ato ilícito que se equipare a crime ou contravenção penal. São elas: advertência,
obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação.
Diferentemente das suas funções exercidas na época em que vigorava a Doutrina da
Situação Irregular, o psicólogo agora busca o resgate da autoestima e da autoconfiança do
adolescente sensibilizando-o para o processo socioeducativo. Questões como os vínculos
do adolescente com a família e com os próprios educadores, o exemplo que o educador
oferece ao jovem, e a medida socioeducativa percebida com um caráter pedagógico, estão
particularmente presentes no documento.
O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM)
O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) desenvolvido pelo Programa de
Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens (PRVL), criado em 2007 pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), estima o risco de
mortalidade por homicídios na adolescência, especificamente na faixa dos 12 aos 18 anos.
Em 2012, foi publicada uma análise realizada em parceria com o UNICEF, o Observatório
de Favelas e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro.
Em 2010, esse índice demonstrou que as vítimas de homicídio têm cor e sexo
definidos, ao mostrar que a probabilidade de um adolescente do sexo masculino ser
assassinado é 11,5 vezes superior quando comparado com um do sexo feminino e a
probabilidade de um adolescente negro ser assassinado é 2,78 vezes maior quando
comparado com um adolescente branco.
O estudo também analisou o conjunto dos 283 municípios brasileiros com mais de
cem mil habitantes, chegando a conclusão que o IHA brasileiro, em 2010 é de 2,98 vítimas
de homicídio para cada mil pessoas, ao longo do ciclo da adolescência. As Regiões
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Nordeste e o Norte foram as que apresentaram maiores IHAs, 4,93 e 3,62 adolescentes
mortos por homicídio para cada grupo de mil adolescentes, respectivamente. A Região Sul
figura em terceiro lugar, com um índice de 3,19, o que representa 4.695 mortes esperadas
entre 12 e 18 anos para 2010 a 2016.
Na análise do IHA por Unidades da Federação, Alagoas (9,07), Bahia (7,86), Espírito
Santo (6,54) e Paraíba (6,05) foram os estados com maiores índices. O Rio Grande do Sul
está em 9º com um índice de 3,70, enquanto que São Paulo foi o único estado que obteve
um IHA menor que 1, confirmando um longo processo de redução da violência, iniciado em
2001. Em comparação com municípios do Nordeste, Itabuna, na Bahia, lidera o ranking de
homicídios contra adolescentes entre as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes,
com 10,59 mortes para cada grupo de mil adolescentes. Porto Alegre está distante,
ocupando somente a 18ª posição seguida por Viamão, com um índice de 6,06 e 6,04,
correspondendo a 858 e 183 homicídios respectivamente.
Em 2003, morreram 51.043 jovens de 15 a 24 anos vítimas de homicídio no Brasil.
Isso representa 140 homicídios por dia, segundo o Mapa da Violência: Homicídios e
Juventude no Brasil lançado por Julio Jacobo Waiselfisz em 2013. Como estratégia frente
aos altos índices de mortalidade do público de adolescentes e jovens, o Governo Federal
criou o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM),
em 2003. O Programa, que conta com a parceria dos Estados e Organizações NãoGovernamentais para sua execução, é coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República (SDH/PR), por meio da Secretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), sendo oficialmente instituído por meio de
Decreto Presidencial em 2007.
Seu objetivo principal é o de preservar a vida de crianças, adolescente e
excepcionalmente jovens com até 21 anos (quando egressos do sistema socioeducativo),
que estejam ameaçados de morte e que necessitam ser retirados da localidade de
convivência para garantia de seu direito à vida. Para isso, o estado participante do
Programa constituirá um conselho gestor integrado por representantes da Defensoria
Pública, Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Estaduais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e entidades promotoras da
defesa de direitos da criança e do adolescente. Esse conselho ficará responsável por
acompanhar, avaliar e zelar pela qualidade da execução do PPCAAM, garantir sua
continuidade, propor ações de atendimento e de inclusão social aos protegidos, por
intermédio da cooperação com instituições públicas e privadas. Conta, ainda, com um
Núcleo Técnico Federal que atua em casos emblemáticos nos estados sem cobertura do
Programa.
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Em 2009, o então Presidente Luís Inácio Lula da Silva lançou o Programa Nacional
de Direitos Humanos III (PNDH III), o qual incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional
de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais
temáticas. Ele é estruturado em seis eixos orientadores, sendo o eixo IV referente à
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, a Diretriz 15 e o Objetivo
Estratégico III visam, através das ações programáticas:
Ampliar a atuação federal no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte nas unidades de Federação com maiores taxas
de homicídios nessa faixa etária... Recomenda-se aos estados, Distrito Federal e
municípios a implementação do programa, fortalecendo a rede de atendimento
especializado (BRASIL, PNDH, 2010, p.163).

O Programa é executado no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Pará e está
em fase de implementação nos estados do Ceará, Paraíba e Amazonas. Estes locais foram
selecionados devido aos altos índices de homicídios de crianças e adolescentes.
Funcionamento do Programa
As crianças e adolescentes ameaçados de morte entram no Programa por meio de
uma das "portas de entrada" estabelecidas pelo decreto federal que institui o programa, e
referendadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigos 101, 136, 148 e 201) como
instituições responsáveis pela solicitação de serviços a crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade e risco social: Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário.
Essas mesmas instituições fazem uma pré-avaliação, a fim de colher as informações
básicas para a identificação da situação de ameaça de morte para preencher a ficha de
solicitação e depois são feitas entrevistas de avaliação. A partir desse momento, o caso
passa a ser responsabilidade do Programa, visto que é na avaliação que os técnicos do
PPCAAM buscam identificar o ameaçador, os motivos que deram origem à ameaça e se há
alguém na família ameaçado também, a fim de discutirem, junto ao ameaçado e seus
familiares, as possibilidades de proteção. Após a entrevista de avaliação, os técnicos
responsáveis apresentam o caso aos demais membros da equipe, que decidem sobre sua
inclusão ou não.
A criança ou adolescente incluído no Programa terá um técnico de referência para
acompanhamento e deverá assinar um Termo de Compromisso, fixando as suas
responsabilidades, da equipe do PPCAAM e da Porta de Entrada. Os usuários assumirão o
compromisso de: seguir as orientações dos profissionais, a fim de não se envolverem em
novas situações de risco; não retornarem ao local de ameaça; se inserirem socialmente na
nova localidade (através do acesso à escola, saúde, assistência social); manterem sigilo
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sobre a inclusão no Programa e sobre o local de proteção e não se expor aos meios de
comunicação (telefone, televisão, jornais, internet, etc.).
Conforme o Decreto 6.231/2007, a proteção poderá ser estendida aos familiares da
criança e do adolescente ameaçado de morte, a fim de preservar o princípio da convivência
familiar e comunitária, princípio esse que:
É expresso pelo Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, aprovado pelo
Governo Federal em 2006, constituindo-se em um pacto de gestão que envolveu
diversos órgãos governamentais, não governamentais e os Conselhos Nacionais de
Assistência Social (CNAS) e dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
O Plano traz um conjunto de diretrizes destinadas a fortalecer o paradigma da
proteção integral e a preservação dos vínculos familiares. As estratégias, ali
contidas, reconhecem a centralidade do papel da família na vida de crianças e
adolescentes e visam, fundamentalmente, prevenir a ruptura dos vínculos familiares,
adotando o acolhimento institucional como última possibilidade e trabalhando, ainda,
no sentido de qualificar esse atendimento (BRASIL, 2010, p.71).

Os compromissos assumidos pelo PPCAAM à garantia da segurança, bem como, a
intervenção profissional se estendem a todos os membros familiares, incluídos na proteção.
O conjunto de parceiros: Conselho Tutelar, Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), Centro de Referência Especializado da Assistência social (CREAS), Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), Educação, Saúde, Poder Judiciário, Ministério Público, dentre
outros, são acionados, a partir das demandas do caso e das competências de cada setor, os
quais têm significativo papel no processo de inserção social dos protegidos.
Quando o adolescente ou a criança ingressa no Programa sem essa retaguarda
familiar, a proteção é viabilizada por meio do acolhimento institucional (abrigo provisório,
casa de passagem, casa lar etc.) ou por uma família solidária.
Do ponto de vista legal, assim como as Entidades de acolhimento Institucional, os
“Programas de Famílias Acolhedoras”, denominados também de “Famílias
Guardiãs”, “Famílias de Apoio”, “Famílias Cuidadoras”, “Famílias Solidárias”, se
sujeitam aos requisitos previstos nos artigos 92 e 93 e Parágrafo Único do art. 101
do ECA. Desta forma, a equipe também se responsabiliza por alguns procedimentos
fundamentais para que o programa/projeto seja realizado da melhor forma –
integrado, ágil e consistente (MARTINS, 2013, p.30).

Instituições religiosas, pastorais e Organizações Não-Governamentais (ONGs)
localizam essas famílias e traçam seu perfil, para aferir se possuem o perfil necessário para
acolher crianças e adolescentes nessa condição. A partir da seleção, realizam-se oficinas de
preparação, contendo as orientações sobre o Programa e o trabalho a ser desenvolvido
junto à/ao protegido, servindo ainda para o melhor acompanhamento dessas famílias pela
equipe técnica. As famílias recebem subsídios para custeio das despesas direcionados ao
acolhimento da criança ou adolescente, como: recurso financeiro para alimentação,
vestuário, mobília, entre outros.
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No caso de adolescentes que estejam cumprindo medida socioeducativa, a proteção
só poderá ser realizada se o mesmo foi sentenciado com medida em meio aberto (Artigo
117 da CF/88 e 118 do ECA), uma vez que essa modalidade não compromete os
procedimentos de segurança do PPCAAM. Nesse caso, o juiz escolhe o equipamento social
responsável pelo acompanhamento da medida, iniciando o trabalho em conjunto dos
técnicos desse equipamento e os do PPCAAM para não impedir a responsabilização do
adolescente e não comprometer a segurança da ação de proteção. Quando o protegido
ainda é adolescente e está cumprindo medida de internação ou semi-liberdade não é
possível realizar a proteção, visto que ele se encontra em endereço conhecido (determinado
na sentença judicial) e a responsabilidade por sua integridade física, bem como da garantia
dos demais pressupostos do ECA quanto à proteção integral, cabe à unidade para a qual
ele foi encaminhado, não sendo possível nem a continuidade da proteção (caso já tenha
sido incluído), nem a inclusão no Programa.
O Programa também dispõe de um procedimento chamado de Permuta, utilizado
para os casos em que devido à gravidade, natureza e extensão da ameaça é necessária a
transferência da rede de proteção estadual. O estado que solicita a permuta é denominado
estado de origem e sua equipe, equipe demandante. O estado que recebe a permuta é
chamado de estado de destino e sua equipe, equipe acolhedora.
A permuta é autorizada quando há extensão do risco para além da comunidade de
origem do ameaçado; quando a exposição da mídia sobre o caso prejudica os
procedimentos de segurança; e quando o ameaçador possui influência política em toda a
rede estadual, ou quando a ameaça provém de grupos criminosos com grande poder
econômico. Uma vez no novo estado, os procedimentos da proteção são semelhantes aos
dos demais casos, ressaltando-se a maior atenção quanto às normas de segurança e com a
necessidade de comunicação dos usuários com seus familiares e/ou pessoas de referência
no estado de origem. Os usuários são orientados a não mencionarem informações
referentes ao local de proteção e aos procedimentos de segurança executados pelo
Programa a parentes e conhecidos.
O Decreto Federal nº 6.231, de 11 de Outubro de 2007 dispõe que o tempo de
proteção terá duração de um ano, podendo, em casos excepcionais, ser prorrogado. Nesse
período, a família passa por três fases de proteção: adaptação, inserção social e o
desligamento.
Na primeira fase, os técnicos verificam se os protegidos estão incluídos em algum
Programa de concessão de benefícios sociais, orientam quanto ao acesso às redes e
iniciam a construção conjunta do Plano Individual de Atendimento (PIA)1. Na segunda fase,
1

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é uma importante ferramenta de acompanhamento da evolução
pessoal e social do adolescente cumprindo medida socioeducativa. Prevê a acolhida do adolescente no
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inicia-se a implementação do PIA, bem como assegura-se o acompanhamento à rede
escolar, de saúde, de apoio comunitário (grupos religiosos, culturais, esporte e lazer) e de
profissionalização. Os usuários começam a ser avaliados quanto à adaptação e inserção
social, visando iniciar a discussão sobre a possibilidade do desligamento. Na última fase,
elabora-se o relatório final e encaminha-se aos órgãos responsáveis para oficializar o
desligamento, além de informar as instituições na rede de proteção, preferencialmente, os
Centros de Referências da Assistência Social – CRAS e CREAS, Conselho Tutelar, bem
como outras instituições públicas e privadas integrantes do Sistema de Garantia de Direitos
- para que eles tomem as medidas necessárias para o acompanhamento pós-desligamento.
É importante frisar que após o ingresso no PPCAAM, os protegidos e seus familiares
deverão manter em sigilo as ações e providências relacionadas ao Programa, sob pena de
desligamento. O usuário estará automaticamente desligado se retornar a área de risco e/ou
evadir do local de proteção. Se a ameaça de morte cessa e se o jovem estiver inserido em
local seguro, também é realizado o desligamento.

Conclusão
Foi no século XX que a luta pelo reconhecimento de direitos humanos gerais e
especiais avançou, alcançando também as crianças. Tal marco, no mundo ocidental,
somente foi possível em razão de uma nova visão social sobre a infância e sobre as
experiências geracionais humanas.
As crianças e os adolescentes têm direitos subjetivos e exigíveis, à liberdade, à
dignidade, à integridade física, psíquica e moral, à educação, à saúde, à proteção no
trabalho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao desporto, à habitação, a um meio
ambiente de qualidade e outros direitos individuais indisponíveis, sociais, difusos e coletivos.
São pessoas que precisam de alguém, de grupos e instituições, para zelarem pela
promoção e defesa da sua participação, proteção, desenvolvimento e sobrevivência,
responsáveis por seu cuidado, em especial.
Apesar dos progressos e da criação de toda uma legislação específica, com
destaque para as disposições da Constituição Federal de 1988 e do ECA, há muito que se
fazer em prol desse segmento social. O Poder Público, a sociedade em geral, constituída
pela família, instituições e entidades voltadas a crianças e adolescentes e organizações
não-governamentais, ainda não desenvolveram a capacidade de promover e assegurar a
proteção da criança e do adolescente no Brasil de forma plena. Cada um desses atores
programa de atendimento, a realização do diagnóstico polidimensional por meio de intervenções técnicas junto
ao adolescente e sua família, nas áreas: jurídica, psicológica, social, pedagógica e da saúde e a construção um
de vínculo, como uma forma de conceder atenção e cuidados individualizados ao adolescente, que deverá
dispor do acesso aos programas públicos e comunitários, de acordo com a modalidade de atendimento.
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possui um papel especifico na preservação e operacionalização dos direitos a esses
indivíduos, no entanto, falta-lhes comprometimento com suas responsabilidades sociais para
o sucesso das políticas públicas de atendimento a esse segmento.
As ações de proteção desenvolvidas pelo PPCAAM demonstram avanços referentes
à política de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, pautada
fundamentalmente no valor aos Direitos Humanos, componente essencial para efetivação
do Estado Democrático de Direito do Brasil. Porém, tais ações também evidenciam muitos
desafios, como o debate sobre o direito à vida, garantido a partir da articulação com outros
direitos, como o de Convivência Familiar e Comunitária, que favorece o acesso à educação,
saúde, profissionalização, entre outros.
O Programa é uma ação do Governo Federal, no entanto, sua execução acontece
por meio do convênio com os Estados, que por sua vez estabelece convênios com
entidades não-governamentais para execução direta. Esse fluxo fragiliza a continuidade do
Programa, uma vez que o termino dos convênios implica uma descontinuidade nas ações,
comprometendo a proteção de meninos e meninas incluídos ou em processo de avaliação.
Os Estados carecem de uma legislação que estabeleça os parâmetros de financiamentos
para esse tipo de programa assumindo-os como uma política pública de Estado.
A Doutrina da Proteção Integral proporcionou uma revisão dos paradigmas
assistenciais incrustados na sociedade. Mudaram-se os olhares sobre a infância,
adolescência e juventude, proporcionando políticas públicas focalizadas nesse segmento e
também mudaram-se as políticas de outras áreas, visando estender a rede de proteção
através do Sistema de Garantia de Direitos, implicando na capacidade de ver essas crianças
e adolescentes como sujeitos de direitos. Mais do que garantir direitos, toda estrutura
institucional criada nos últimos anos está em processo de construir uma cultura de direitos,
de cidadania, que supere a herança histórica de ações públicas baseadas na cultura de
vigilância e caridade presentes na história das políticas sociais para a infância e juventudade
no Brasil.
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Direitos Humanos e Formação Policial: uma análise da percepção dos
egressos de cursos de especialização em segurança pública vinculados
à RENAESP
Luciane Patrício (Secretaria de Estado de Segurança – SESEG/RJ)
Nalayne Mendonça Pinto (UFRRJ)
Este trabalho se origina a partir dos dados coletados para a pesquisa Avaliação do
impacto dos Cursos da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública
na trajetória profissional de seus egressos em cinco regiões brasileiras,
realizada em 2013 no âmbito do Edital de Pesquisas Pensando a Segurança Pública
(01/2012), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da
Justiça (SENASP/MJ) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). O estudo em questão teve como objetivo compreender os processos de
constituição e avaliação dos cursos realizados no âmbito das Instituições de Ensino
Superior (IES) que promoveram a iniciativa, na perspectiva dos gestores de segurança
pública dos estados, assim como procurou investigar os efeitos que os cursos
realizados produziram na trajetória pessoal e profissional de seus egressos. A
pesquisa teve por objeto empírico a análise comparada de 10 (dez) Cursos de
Especialização em Segurança Pública (ou áreas afins), promovidos por Instituições
de Ensino Superior participantes da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança
Pública (RENAESP) localizados nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal1.
Já o trabalho ora apresentado se valeu de parte das contribuições conseguidas a partir
dos grupos focais realizados do decorrer da pesquisa acima mencionada, de modo
que será possível aqui discutir como se relacionam os objetivos prescritos por esta
política pública e as percepções dos egressos acerca da formação à qual foram
submetidos, especialmente sobre os conteúdos de Direitos Humanos que fizerem
parte das disciplinas dos cursos.
Cabe, em primeiro lugar explicar o que é a RENAESP. A Rede Nacional de Altos
Estudos em Segurança Pública constitui-se, desde 2005, como uma política pública
federal de educação e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública
promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça
(SENASP/MJ). Em 09 anos, a Rede procurou articular Instituições de Ensino Superior
brasileiras em torno do desafio de promover conhecimento científico aplicado aos
temas de segurança pública e direitos humanos. A Rede se configura a partir do
aporte de recursos federais direcionados à realização de cursos de especialização lato
sensu na área da segurança pública (e áreas afins). A RENAESP teve seu início em
1

Os resultados dessa pesquisa ainda não foram divulgados pela SENASP/MJ.
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20052 com o lançamento do 1º edital de credenciamento3 e desde então foi capaz de
transferir recursos para IES de todo o Brasil, sejam elas públicas (federais, estaduais e
municipais) ou privadas. Ao longo de 08 anos (2005-2013) foram lançados 04 editais
de credenciamento/chamada pública4 voltados para a contratação de IES públicas e
privadas. Neste período, foram oferecidas 140 edições de cursos de pós-graduação
em 25 Unidades da Federação, atingindo, até 2012, a marca de 5600 discentes.
A RENAESP se constitui através da articulação de três atores fundamentais: o
Governo Federal, através da SENASP, que se apresenta como indutora de políticas
públicas de ensino e qualificação profissional e cujo papel é realizar a gestão da
Rede; as Instituições de Ensino Superior, cujo trabalho é oferecer os cursos de
especialização à luz das diretrizes presentes na Matriz Curricular Nacional de
Ações Formativas dos Profissionais de Segurança Pública5; e os profissionais de
segurança pública, que representam os egressos desta política pública de educação.
Ao analisar os documentos institucionais da RENAESP, fica claro que seu objetivo se
direciona preliminarmente às Instituições de Ensino Superior, de modo a provocar,
através do oferecimento dos cursos, uma ampla oferta de formação em nível de
especialização no tema da segurança pública. Somado a ele, figura a intenção de
disseminar e solidificar os conteúdos prescritos na Matriz Curricular Nacional acima
mencionada, fazendo dela o principal documento orientador para o desenvolvimento
de ações de educação voltada para profissionais de segurança pública, além de
garantir que a cidadania e os direitos humanos se transformassem nas diretrizes para
a atuação dos profissionais de segurança pública.

2

O 1º edital teve como inspiração um projeto-piloto realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA),
que coordenou a primeira turma de pós-graduação em segurança pública pautada na Matriz Curricular
Nacional para formação de profissionais de segurança pública com investimentos exclusivos do governo
federal.
3
Edital 00/2005 SENASP/MJ.
4
Os 04 editais lançados, até então, são assim denominados: Editais de credenciamento 00/2005 e
001/2007; Editais de chamada pública Nº 06 e Nº 07 (ambos em 2012). Todos os editais bem como a
Portaria Ministerial Nº 1148 de 12 de junho de 2012 que institui a RENAESP serviram de subsídio
fundamentar os argumentos desenvolvidos neste tópico no que tange a criação, implementação e
institucionalização da Rede.
5
A Matriz Curricular Nacional de Ações Formativas dos Profissionais de Segurança Pública foi publicada
pela 1ª vez em 2003, seguida de ampliação e revisão em 2005, 2008 e 2012 Trata-se do documento de
referência elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça que busca
orientar a formação dos profissionais de segurança pública, apresentando seus principais temas, as
competências necessárias para a formação profissional e propostas das grades curriculares dos cursos.
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Neste sentido, é na Matriz Curricular Nacional onde o tema dos Direitos Humanos
aparece como um dos eixos articuladores (Ética, Cidadania, Direitos Humanos e
Segurança Pública). Segundo seu descritivo, este eixo articulador busca estimular o
desenvolvimento de uma reflexão sobre as diferentes noções de ética, cidadania e
Direitos Humanos e suas implicações nos diferentes aspectos da vida profissional e
institucional dos profissionais, buscando a tradução concreta dos princípios e valores
na prática profissional cotidiana dos agentes de segurança pública.
Assim, mostra-se importante ressaltar que na Matriz o tema dos Direitos Humanos
não se traduz apenas numa disciplina propriamente dita (normalmente voltada para
apresentar os alunos o que se discute, neste caso, no universo jurídico), mas aparece
também como área temática que se transversaliza em várias disciplinas e temas
correlatos, como, por exemplo, o uso legal e legitimo da força, uso da informação ou
ainda estresse relacionado à natureza do trabalho policial. Finalmente, cabe destacar
a compatibilidade entre Direitos Humanos e Eficiência Policial como um dos princípios
éticos presentes na Matriz, reificando a necessidade de uma formação (e atuação)
subordinada aos princípios da Democracia.
Considerando que os conteúdos dos cursos de pós-graduação devem ser elaborados
a partir dos pressupostos conceituais presentes na Matriz, sua realização também se
mostrou como um importante exercício para as Instituições de Ensino Superior
participantes, num esforço de congregar, no mesmo curso, um método dialógico e
conteúdos reflexivos, destinado a profissionais socializados, preliminarmente, numa
formação “instrucional” e doutrinária.
A partir da análise das discussões travadas durante a realização dos grupos focais
com egressos dos dez cursos pesquisados, foi possível compreender como os
pressupostos presentes na Matriz Curricular Nacional se traduziram em sala de aula,
e, somado a isso, quais as percepções dos egressos acerca dos conteúdos
apresentados.
Olhando preliminarmente para a composição das turmas, a heterogeneidade dos
alunos foi um importante catalizador para a realização de discussões em sala de aula.
Isso porque, além dos policiais civis, militares, guardas municipais, e outros
profissionais de segurança pública envolvidos, também fizeram parte do grupo de
alunos profissionais liberais, como cientistas sociais, advogados, jornalistas,

3073

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

assistentes sociais, psicólogos, líderes de movimentos sociais de direitos humanos
entre outros. Este desenho, por si só, permitiu a realização de debates acalorados na
maior parte das aulas, mas sobretudo naquelas cujos temas tratavam da atuação ou
da avaliação das Instituições de Segurança Pública num contexto democrático. A
heterogeneidade de perfis em sala de aula foi apontada como uma dificuldade inicial
no diálogo entre os próprios alunos e os professores, mas essencialmente foi
apontado como grande trunfo e mérito da iniciativa. A possibilidade do encontro e,
portanto, do estranhamento do lugar de fala dos distintos atores da segurança pública
permitiu conhecimento mútuo, bem como criou laços e parcerias que se desdobraram
para além dos bancos escolares.
O estranhamento também se deu em relação ao método de ensino. Como apontaram
alguns coordenadores entrevistados, grande parte do público vem de uma escola de
formação que tem perfil dogmático e doutrinário. A passagem para um espaço de
aprendizagem que valoriza a argumentação de ideias a partir do estudo de autores e,
sobretudo, de se fazer perguntas sobre a realidade vivida e experimentada não foi
tarefa trivial, tanto para os coordenadores/professores, como também para os alunos
que tiveram que aprender essa nova forma de pensar. Portanto, a socialização dos
alunos da RENAESP foi algo que apresentou maior nível de transformação já que
entraram nas Universidades profissionais de segurança pública com vasta experiência
e uma visão de mundo consolidada e tiveram que se transformar em alunos.
Os cursos, por terem um viés das ciências humanas e sociais, produziam em sala de
aula diversos debates que, por vezes, gerou atritos entre os alunos. Isso foi destacado
como situações em que o papel do professor era fundamental na condução desse
diálogo, para que uma divergência não se transformasse em um conflito irremediável.
Ao mesmo tempo, a explicação desses conflitos serviu como combustível para as
aulas no sentido de permitir aos professores problematizar e fazê-los relativizar
determinadas posições e visões. Essa, portanto, não foi uma tarefa fácil de ser
conduzida. Por isso, a importância do método das Ciências Sociais foi destacada no
sentido de ensinar a pensar a partir “da autoridade do argumento e não o argumento
de autoridade”.
Outro aspecto discutido nos grupos focais foi a relação entre alunos e docentes
durante os cursos. De modo geral foi positiva a avaliação quanto a titulação do corpo
docente. Entretanto, em muitos relatos foram feitas críticas à adequação da formação
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do docente às questões relativas a segurança pública, ou melhor, a falta de relação
entre as questões teóricas apresentadas em sala de aula e o cotidiano dos operadores
do sistema de justiça criminal.
Dentre os relatos colhidos, merece destaque o de um agente penitenciário, que
mencionou o fato dos professores do curso serem também professores universitários e
com titulação. No entanto, segundo ele, boa parte do curso não foi novidade, uma vez
que reproduziu grande parte do conteúdo da área jurídica, indicando um forte viés de
Direito em um dos curso, em detrimento de conteúdos específicos sobre segurança
pública.
Segundo um grupo de egressos, o relacionamento com os professores foi avaliado
como “muito bom”, e a competência e o nível de conhecimento dos docentes foi tida
como adequada pelos egressos que participaram do grupo. Entretanto, foi pontuado
que a seleção de conteúdos pelo professores não privilegiava os conhecimentos mais
específicos da área de segurança pública. Como afirma uma praça: “Os professores
eram muito bons, mas eles fugiam muito da realidade da segurança pública. Como se
estivessem aplicando para outro público as disciplinas. Professores muito bons, mas
pecavam nesse aspecto (GF UFTO)”.
Apesar dos conflitos apontados, os egressos avaliam que os professores
demonstraram conhecimento e capacidade de manter conceitualmente os debates.
Não houve desqualificação de docentes em termos de conteúdo disciplinar. Um ponto
importante apontado foi a percepção de conceitos pré-concebidos sobre polícia e
policiais por parte dos docentes como “A pessoa do policial (...) aquele sujeito
abrutalhado, não muito intelectualizado, bastante rude, que vê a sociedade ou vizinho
como inimigo” (Policial civil/GF PUC RS). Esse tipo de crítica também foi ponto de
destaque entre dois egressos da UFF, que ressaltaram um viés no curso muito
acadêmico e com pouca formação em gestão e experiências práticas, ainda que
apontasse como de excelência o quadro de professores, todos doutores.
Evidentemente, tal percepção não figurou como consenso, já que, por outro lado,
outros alunos na UFF apontaram que é fundamental a formação teórica nesses
cursos. Um dos egressos que falou em seguida ao relato acima, afirmou: “Eu não
concordo! Eu como só tenho o outro olhar, então o nível teórico pra mim foi muito bom.
Eu pude ver o outro lado da corporação. Tinha uma outra visão. Então pra mim a parte
teórica foi suficiente.”
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No tocante as disciplinas ofertadas nos curso, os policiais entrevistados no Piauí
expressaram sua motivação para aqueles temas mais aplicáveis em seus cotidianos
profissionais, segundo eles, minoria do curso. Nesse sentido, os temas mais
enfatizados no grupo focal como aplicáveis à realidade do policiamento foram, em
ordem decrescente de ênfase: violência doméstica, fundamentos da polícia
comunitária, os temas correlatos à contextualização sociológica da violência criminal e
temas ligados a questão do respeito às diversidades e diferenças de grupos sociais.
Os relatos colhidos nos grupos focais permitem empreender uma análise sobre as
percepções dos alunos acerca dos cursos realizados. Em primeiro lugar, cabe
destacar que um curso de pós-graduação construído – na maior parte dos casos –
com a colaboração de docentes/pesquisadores próprios do universo das ciências
humanas traz ao seu currículo uma metodologia mais reflexiva, valorizando o diálogo e
a capacidade argumentativa. Isso quer dizer que uma das mais importantes razões
apontadas para a eficácia do curso reside do método escolhido, ou seja, no ensino
argumentativo, somado aos temas escolhidos. Por outro lado, se deparar com este
novo método de aprendizado foi, de alguma forma, apontado como uma quebra de
expectativa de parte dos alunos participantes, que esperavam uma formação mais
instrumental que pudesse lhes dar “ferramentas” para sua atuação. Somado a este
fato, não se deve descartar as críticas dos egressos relacionadas ao não
conhecimento, por parte dos docentes, do “universo policial” e sua tradução no
conteúdo das disciplinas, de modo que os alunos do curso pudessem “ver” como as
teorias apresentadas se aplicavam no seu cotidiano.
Isso, evidentemente, não quer dizer que os tais conteúdos teóricos – inclusive os
tratados nas disciplinas de Direitos Humanos – não fossem compreendidos. Na
percepção de muitos egressos os conteúdos em geral eram bem compreendidos,
muitos deles já conhecidos. No entanto, muitas das situações apresentadas não eram
suficientes para que o aluno pudesse traduzir na sua prática cotidiana as questões
colocadas, fazendo com que, em alguns casos, as construções teóricas fossem
descartadas ou mesmo desqualificadas.
Neste sentido, parece ser interessante investir na construção de uma retórica
argumentativa direcionada a este público e que seja capaz que vivificar os tratados de
Direitos Humanos em seu cotidiano profissional, fazendo com que as discussões
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sobre armamento, abordagem, uso da força, saúde do policial e tantos outros temas
“próprios” das polícias também sejam discussões sobre direitos humanos, uma vez
que pode articular os pressupostos teóricos, os marcos legais e as questões
procedimentais. Trata-se de um grande desafio para os docentes e pesquisadores do
tema, mas cujo resultado possa ser a superação de velhos estereótipos tão arraigados
que resume o tema dos Direitos Humanos à “defesa de bandidos”, responsável por
tantas (e equivocadas) resistências. Nesta construção, é demasiado importante que os
profissionais de segurança pública também se vejam como sujeitos de direitos e se
aproximem desta discussão como protagonistas, e não apenas como “alvos”.
A RENAESP, neste caso, traz interessantes resultados a partir da metodologia
escolhida, assim como em permitir a heterogeneidade das turmas (e das discussões),
na medida em que propicia um ambiente para o debate. Seu objetivo de disseminar
conhecimento no campo da segurança pública tem sido alcançado, visto o volume de
alunos formados. Por outro lado, tal iniciativa também tem permitido ampliar este
campo de estudos, visto que as próprias IES e seus docentes/pesquisadores tem
realizado investimentos acadêmicos na área da segurança pública, representando
este, cada vez mais, um campo de conhecimento multidisciplinar. Em contrapartida,
não é possível afirmar substantivas mudanças institucionais a partir desta iniciativa,
tampouco uma mudança na prática profissional dos participantes, ainda que os relatos
dos egressos apontem para mudanças de visão de mundo e perspectiva em relação
ao seu trabalho. De qualquer forma, representa uma importante iniciativa no conjunto
das políticas públicas de segurança pública que traz o tema e os pressupostos dos
Direitos Humanos como referenciais teóricos e conceituais.
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LINCHAMENTOS E POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA: UM RIZOMA MODERNO?

LUZIANA RAMALHO RIBEIRO1- UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA
ARIOSVALDO DA SILVA DINIZ2- UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA

1. INTRODUÇÃO
Ao analisarmos um linchamento clássico linchamento leia-se em Chapecó (2009),
podemos perceber, a partir um misto de espetáculo de suplício e conivência3. Há um “roteiro
teatral” que estabelece a fatalidade das mil mortes [a tragédia]. A tragédia grega é revisitada
nos atos de linchamento, pois esses envolvem um misto de culto ao sagrado e relação com
o profano. Inspirada nas festas primaveris do Deus Baco misturavam os rituais de uma
multidão em transe espiritual e/ou drogadício numa crescente de três atos que previam,
canto, dança e destruição de corpos, tudo isto embalado numa busca frenética de
punir/expurgar/purificar por meio da dramatização e da busca pela sensibilização da
multidão para a compaixão e o temor, desferindo o sofrimento contra aqueles que
orgulhosamente se rebelaram contra o destino. Ora, o que vemos aqui se não todos os
ingredientes dos atos de violência linchadora, a saber: a turba; o erro; o “bode expiatório”,
no final, a desagregação, o silêncio, a proibição-esquecimento em relação ao ato praticado.
O Linchamento de Chapecó foi “encenado” a partir dos seguintes atos que retomam
a construção/reprodução da “típica e útil” imagem do “bandido”: situa o lugar: fronteiriço,
pequeno, pacato, ordeiro, além de católico, da cidade onde o mesmo ocorreu; as
personagens:

homens

estrangeiros,

desempregados

e

solteiros

[orgulhosos,

inconformados com o seu destino, pois que invejosos e sediciosos em tomar àquilo
que é de outrem]; os crimes cometidos: contra a propriedade privada e fomentados a
partir do ateamento de fogo e roubo; os lugares vitimados: o clube [lugar do lúdicoprofano], a igreja [sagrado] e a serraria [trabalho]; o inquérito: pela prisão e tortura
1

Professora Dra. membro do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e CidadaniaPPGDH’S/UFPB; coordenadora da Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos
(REANESP/SENASP-MJ).
2
Professor Dr. membro do Programa de Pós-Graduação em Sociologia- PPGS/UFPB.
3
O suplício em Foucault (1987) e a narrativa de Chapecó (1950) mostram a tentativa em dois séculos
de “racionalização e civilização da vida moderna”. “A segunda extemporânea (1874) traz à luz o
aspecto perigoso, que corrói e envenena a vida no modo através do qual operamos a ciência: a vida
enferma por causa dessas roldanas e mecanismos desumanizados, por causa da impessoalidade do
trabalhador, por causa da falsa economia da divisão do trabalho. A finalidade se perde, a cultura – o
meio, a operação moderna da ciência se barbariza (NIETZSCHE, 2006, p. 89-90).
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que levaram dois dos acusados a assumirem à autoria dos crimes e, entregarem o
terceiro e quarto envolvidos; a prisão dos chefes: os irmãos Lima e seu passado
criminoso, a ficha policial confirmando a trajetória infracional; os torturadores
[polícia]: capangada analfabeta e criminosa; os linchadores: uma multidão fanática e
disposta a fazer justiça com as próprias mãos, pois que descrentes da punição legal;
os sinais da tragédia: os murmurinhos pelas ruas, as pessoas se reunindo nas matas
e, o delegado preocupado e, informando ao advogado das vítimas; a falta de
segurança: apenas três policiais na cadeia, assim a multidão a cerca e evita qualquer
possibilidade de intervenção, além do que, liberam todos os detidos e rendem os
policiais; o delegado Lajus: dizendo que ouviu os tiros mas, aconselhou aos demais
policiais que não fossem à cadeia pois não seria conveniente e, depois voltou a
dormir; o ritual do linchamento: mortes a tiro de revólver ainda dentro da cadeia, os
corpos arrastados para fora, onde deram mais tiros, esfaquearam-repartindo pernas e
braços e, ao final jogaram gasolina e atearam fogo; a dispersão: num caminhão; a
perícia: médicos constatam perfuração a tiros, facão e carbonização de corpos, além
é claro do calibre das armas usadas, ou seja, revólveres 32 e 38; o discurso da
polícia: todos os culpados serão punidos, contudo, o texto jornalístico diz que o
maior culpado foi o delegado Lajus que facilitou o linchamento; a ventilada e pacífica
Chapecó volta a sua calma habitual! No final, o delegado organizou um abaixo-assinado
junto à população local que pedia a soltura dos acusados de envolvimento [leia-se ele
próprio].
A tragédia corre o seu curso normal: o estranho, o desviante, o “bode expiatório”,
possibilitou, com a sua morte, a retomada da paz, os deuses foram aplacados em sua fúria
e sobre aquele evento bacante nada melhor do que o esquecimento. A sociedade evitou a
escalada da violência!

2. Os estudos sobre linchamento
Girard (1990) aponta para a tese central de que a violência é uma marca indelével do
homem e, de outro modo, ele constituiu o sacrifício como forma de amenizar essa “natureza”
violenta.
A violência, por sua vez, nasce do desejo, ou seja, o desejo nos impulsiona a
“tomarmos” o objeto ideal e, ao mesmo tempo, nos coloca em contato-confronto com o outro
que é um “empecilho”. Girard (1990) aponta na religião a matriz do princípio da violência. A
ação social violenta motivada no seio religioso não tem nada de passiva e ordeira, é antes,
uma arte de forjar guerreiros, “soldados construtores do reino de Deus” na terra. Para tanto,
vejam-se os exemplos das cruzadas cristãs; dos homens bomba mulçumanos.
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É no seio religioso que nasce a figura da vítima do sacrifício, alguém que se torna
sagrado ao ser morto, pois a morte purifica-o e purifica a sociedade, ao apaziguar a ira dos
deuses. Desse modo, o crime de morte terá uma ambivalência valorativa, ou seja,
transforma a vítima do sacrifício em criatura sagrada e, assim, torna inimputável o ato de
matar.
Nesse sentido, o sacrifício alivia a tensão do coletivo que foi ameaçado. O sacrifício
é uma válvula de escape da sociedade para evitar que a violência transborde. Ele visa
canalizar a violência apaziguando a fúria coletiva. Para tanto, cada sociedade seleciona as
suas vítimas potenciais. Essas vítimas não suscitam nos “iguais” (os seus amigos, parentes)
a necessidade de vingança, são por “natureza” sacrificáveis e dispensáveis. De outro modo,
o autor destaca que em sociedades modernas o sacrifício foi abolido. O que nos causa
estranheza, pois vemos no ato de linchamento uma ritualística que embora tida como pagã
(cf. GIRARD, 2008) também traz como fim último a necessidade de apaziguar, senão a fúria
de um deus, mas a da própria sociedade ofendida. E assim, ele acena como ato de
purificação-reparação e, higienização.
Aquilo que o autor denomina de vingança pessoal, como no sacrifício em sociedades
primitivas, diferenciando-o da vingança pública, encontrada em sociedades civilizadas, se
assemelha a uma espécie de “mimese moderna”, já que ao travestir-se em linchamento em
que sem ser um sacrifício estrito senso, é realizado em público e pelo público ele demonstra
a rejeição-descrença no sistema judiciário. Contudo, a grande semelhança entre o sacrifício
e o linchamento é que a vítima não suscita vingança. Em ambos os casos, ela é parte de
uma estrutura vitimária “normal” para o consenso da sociedade dada.
Os linchamentos são motivados por crimes contra a pessoa e, dentre eles, os
sexuais e os crimes contra a propriedade, essas são agressões diretamente voltadas ao EUPOSSE que tornam o ato uma violação direta ao sagrado, ao meu corpo, à minha
propriedade, à minha individualidade.
Sublimação, canalização, autocontrole, eis os antídotos propostos pelos modernos
para evitar ou curar as “perversões” sexuais e as sociais. Mas, caso isso não seja suficiente,
então que se lave o sangue da vítima, frio e coagulado, com o sangue do algoz quente e
fluído. Nos linchamentos, a morte do agressor é constituída de várias fases: bater, depredar,
enforcar, queimar... Matar mil vezes! Matar deixando a vida esvair-se nos fluxos de sangue
que jorram até consumi-la nas chamas... Porém não basta matar! Na maioria das vezes, é
preciso extingui-la no vento em fumaça e cinza. Daí a discussão tão apropriada e recorrente
em estudos sobre linchamento que dão conta da ritualística do fogo, aquele que consome
indubitavelmente o impuro.
Seja em nome do “Estado”, ou realizado pelos cidadãos comuns, o que está sempre
em jogo é a necessidade de saciar a sede de vingança da coletividade ofendida e quanto
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mais esquadrinhadas forem as estratégias de matar, mais haverá saciedade dos que foram
ofendidos. Nesse sentido, o sacrifício ou a violência não são puras, eles podem ser
purificadores, mas os agentes da eliminação tornam-se eles próprios passíveis de limpeza,
pois de algum modo contaminaram-se ao extinguir a vida impura. Essa discussão nos
remete ao arrependimento ou à dificuldade de qualificação criminal dos agentes linchadores.
A esta ambivalência, matar e contaminar-se Girard (1990) denomina de crise sacrificial,
quando o sacrifício leva o algoz à perda da razão e gera uma escalada de violência.
O que seria o ápice dos ritos cristãos metaforizado no sangue e corpo de Cristo, os
quais são repartidos e consumidos por toda a comunidade, senão a revificação do mito
fundador do sacrifício ritual.
O linchamento pode ser visto como ato sacrificial, tipicamente encontrado em
sociedades ditas arcaicas e como mecanismo vitimário, aquele praticado em sociedades
modernas e ditas racionais. Assim, para além das explicações estruturalistas e
psicanalíticas, acerca da “escolha da vítima a ser rechaçada”, devemos buscar metáforas na
“própria natureza”, na qual a diferença que aponte para a fraqueza suscita a perseguição
dos predadores.
A tese da violência purificadora nos atos de linchamento resvala na preocupação em
não se contaminar com a ação. Então as técnicas de apedrejamento, ateamento de fogo,
dentre outras, possibilitam “extinguir a vida impura, mas preservar a pureza do coletivo”.
Assim como garante também que ninguém possa ser culpabilizado individualmente por tal
ato, pois a extinção passa a ser um ato do coletivo, sem nome, sem cara, apenas a fúria
popular.
É raro o caso em que há um registro claro acerca do número dos envolvidos, e
principalmente de quem são eles. De outro modo, há uma recorrência às técnicas de
apedrejamento, ateamento de fogo ou pauladas.
Para Thompson (1984, p. 65), há como mapear em todos os motins na Inglaterra, no
século 18, a presença de legitimidade e de uma “economia moral dos pobres” (da multidão)
em relação a sua ação, pois:
Em ocasiones este consenso popular era confirmado por uma cierta
tolerancia por parte de las autoridades, pero em la mayoría de los
casos, el consenso era tan marcado y enérgico que anulaba las
motivaciones de temor e respeto.
Essa economia moral era acionada nos momentos de crise em relação ao
desemprego, aos preços praticados ou a escassez e baixa qualidade dos alimentos devido a
fatores climáticos ou, jogos de interesse do mercado.
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Davis (1990), realiza uma análise dos levantes religiosos na França (século 16) e
defende a tese de que assim como os motins de combate à fome e ao mercado, os levantes
religiosos têm por objetivo restituir a ordem na relação entre o homem e o sagrado. Esses
são em sua maioria motivados pelas diferenças de visão entre católicos e protestantes.
Assim, a multidão agia visando extinguir o perigo da poluição latente presente no
blasfemador e herege, nesse sentido essa “ovelha negra”, precisava ser destruída em nome
do bem-estar da população, pois, “a poluição era perigosa numa comunidade, fosse do
ponto de vista de um católico, fosse de um protestante, porque seguramente provocaria a ira
de Deus”. (DAVIS, 1990, p.134).
Havia descrença na capacidade punitiva do governo (tanto em julgar rápido, quanto
em julgar com severidade exagerada, como também em ser conivente com alguns crimes)
assim a multidão tomava para si a responsabilidade de julgar e punir os desviantes.
Souza (1995), ao analisar linchamentos no Brasil mostra que os nossos estudos
remetem, em maior número, aos fenômenos de saques e sedições. Desse modo, é a partir
da primeira metade do século 18, que podemos encontrar registros de linchamentos no
Brasil.
É difícil a realização dos estudos sobre linchamento, uma vez que os próprios
dispositivos de segurança não têm estrito senso registros atualizados acerca desses
fenômenos, assim como, muitas vezes o processo pericial no corpo da vítima não é
realizado de modo ideal e, também, há a dificuldade no processo de investigação dos
envolvidos no ato, devido à dificuldade em reconhecê-los e enquadrá-los na “Lei”. Os meios
de comunicação de massa são os melhores instrumentos de divulgação, muitos dos fatos
que eles noticiam não chegam a se constituir em processo.
Martins (2010) mostra que a partir do século 16 já encontramos registros de
linchamento no Brasil, pois ele considera ações de linchamento o caso da queima dos
corpos em fogueira e praça pública quando da Inquisição. Depois vieram os linchamentos
como atos de vingança aos crimes de honra ou por disputas de terras entre famílias
divergentes ou, numa mesma família entre os herdeiros.
É recorrente em nossa sociedade a prática do linchamento e esse corresponde as
seguintes variáveis: difícil acesso à justiça; burocracia jurídica; altos custos judiciários;
elitismo jurídico que afasta a massa dos meios legais. Por outro lado, esses problemas
geram uma descrença e a busca de autodefesa das massas, assim os linchamentos seriam:
“justiça substitutiva da justiça faltante”.
Cerqueira e Noronha (2004),destacam que o linchamento nasceu nos EUA, ainda na
sua fase de colônia e respondia às punições efetivadas pela sociedade contra aqueles que
defendessem os colonizadores ingleses. O perfil típico das vítimas de violência era
composto por sujeitos advindos das camadas menos abastadas, o que implicaria numa
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cultura ainda muito presente no Brasil, a qual associa criminalidade às classes pobres vistas
como anormais.
Benevides e Ferreira (1983) destacam que o linchamento não é um fato
inerentemente vivenciado só por pobres, contudo, é mais frequente entre esses sujeitos. De
todo modo, as cenas e notícias sobre linchamento parecem satisfazer a média social, logo,
não há um choque moral ou estranhamento sobre esse fato, mas antes, um sentimento de
gratidão para com os linchadores.
No Brasil, as estatísticas4 sobre linchamentos estão abaixo de crimes como
chacinas. Esse fato remete à banalização desse tipo de violência, que é tido como um crime
esporádico e midiático.
Para nós, essa imprecisão e naturalização dos linchamentos, presente nos estudos e
na representação social de tal evento, deve-se ao fato, dentre outros, de não termos nem
mesmo uma conceituação jurídica5 que o nomeie.
Os linchamentos (cf. BENEVIDES E FERREIRA, 1983) foram em maior número
praticados em zonas urbanas e pobres; foram cometidos contra homens pobres com idade
entre 16-25 anos; tiveram como motivação os crimes contra a propriedade e contra o corpo,
especialmente, os crimes sexuais contra mulheres e crianças, homicídios e latrocínios. Os
motoristas de táxis foram uma categoria recorrente como sujeitos linchadores. Houve
frequência de invasão às delegacias.
O linchamento é visto como uma reação da população pobre à ausência ou
ineficiência dos dispositivos de segurança na promoção da chamada ordem social.
Os linchamentos podem ser classificados como anônimo (aquele cometido por
pessoas pobres em “legítima defesa”), e comunitário (aquele praticado como reação
imediata e na qual os linchadores desconhecem o delito e não são nem vítimas diretas do
sujeito linchado).
De acordo com Paes-Machado (2006), a violência é banalizada e a sociedade e até
valoriza essa ação.
Foucault (2008) destaca que o “Estado” “autônomo” nasce do mercantilismo e
legitima-se no liberalismo. Contudo, no século 18, surge a chamada “limitação da arte de
governar”. Assim, a autonomia e o exercício do governo de polícia terão um recuo.
A economia política e sua intenção de enriquecimento do Estado será no século 18 o
grande instrumento de limitação, nascido no próprio seio das práticas de Estado, visando
4

“Pesquisa do IBOPE, realizada no Rio de Janeiro em 1980, registrou que 44% dos entrevistados
apoiam o linchamento, pois, se a justiça não age, o povo tem de agir” (BENEVIDES; FERREIRA,
1983, p. 230).
5
“Se encararmos o problema do linchamento, do prisma estritamente jurídico- do fato que produz
lesões corporais leves, graves ou geralmente, a morte-, iremos verificar, de um lado, que é possível
enquadrar o ato típico em alguns dispositivos do Código Penal- nos artigos 121, 129, 132, 137 e 228”
(BICUDO apud BENEVIDES; FERREIRA, 1893, p. 244).
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planejar o crescimento da população e os meios de subsistência desta, assim como, garantir
que o Estado tenha o controle da população.
A lógica para a razão das práticas de Estado moderno e da sua autolimitação seria:
“se as pessoas estão quietas [...] se não se agitam, se não há descontentamentos, nem
revolta [...] fiquemos quietos” (FOUCAULT, 2008, p. 27).
Os processos de estigmatização, vitimização e naturalização das mortes de vidas
consideradas inúteis é irrefutável, pelo menos aqui no Brasil. Já as vidas abastadas são
depositárias do primado da justiça legal e a crença da readptação social “promovida” pela
prisão.
No Brasil, os registros mais significativos (cf. MARTINS, 2009) aparecem entre os
anos de 1853-1990, tendo um número de 533 registros, nos quais são incluídos
linchamentos e tentativas.
Para Martins (1996), a contemporaneidade acena para um quadro de aumento dos
índices de ocorrência de linchamentos em países ricos e pobres, o que aponta também para
uma desconstrução do ideário de que os linchamentos são típicos de sociedades
politicamente frágeis e desorganizadas.
Os linchamentos têm a característica do uso excessivo da violência e da destruição
do corpo linchado. Nesse sentido, as práticas de linchamento trazem uma proximidade com
as caças às bruxas durante o medievo e começo da modernidade. Dessa forma, pensando
a partir da nossa formação judaico-cristã podemos perceber que os suplícios e mutilações
são uma forma de ascese que tem nos acompanhado há muitos séculos e, em diferentes
situações, como por exemplo, nas “brincadeiras de destruição de Judas”. Desconfiamos
então que a violência exacerbada que vemos nos linchamentos, remete à necessidade de
“purificação social”, de eliminação da vida impura; de normalização das vidas sacras e, de
todo modo, ainda ameniza a “culpa social” que o coletivo sente por saber-se incapaz de
prevenir/coibir os crimes heréticos.
Assim, o fogo seria a última tática de eliminação da vida impura e a garantia de que
ela purgará definitivamente a sua culpa. Talvez aqui numa alusão direta ao inferno bíblico
que consumiria a alma perdida. Desse modo, entendemos que a transição do sistema
teocrático para o judiciário (laico?), não rompeu com o escopo da vingança, só que agora
ela deve ser executada em nome da razão e pelas práticas de Estado. Mas, parece que se
essas práticas não têm o crédito necessário para a ação, a população pune por conta
própria.
Pode-se depreender daí que quando identificamos o florescimento de
práticas marginais significa que o sistema, que deveria ser detentor
do monopólio sobre a violência final, está sendo incapaz de controlar
a escalada de vingança. É por isso que para uma compreensão
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adequada das práticas marginais, incluindo aí o linchamento, é
fundamental identificar tanto o funcionamento da polícia e do
aparelho judiciário, quanto clarificar a relação que se estabelece
entre tais instituições e a população (MARTINS, 1996, p. 330).
Nesse sentido, vale à pena ratificar que não só a população em geral protege os
linchadores, mas que sempre em casos de linchamento ficam dúvidas quanto à legitimidade
do inquérito sobre o ato. Inquérito que muitas vezes não problematiza com rigor a prisão, o
transporte e as condições de encarceramento do preso que foi vítima de linchamento.
Martins (2009) chama a atenção para o fato de que parece mais das vezes haver
facilitação por parte dos dispositivos de segurança a que a multidão tenha acesso ao preso.
E, mais, que durante a instrução do processo há “descuidos” que dificultam o
esclarecimento do caso.
A tese central de Martins (2009) é a de que tanto no medievo, quanto na
modernidade e, ousamos acrescentar, na contemporaneidade, o grande impasse para a
população em geral e para nós pesquisadores é o da avaliação da chamada imparcialidade
da construção dos discursos de verdade fomentados pelos dispositivos de segurança, uma
vez que os dados sobre o linchamento e as suas supostas provas podem sofrer alterações
que visem beneficiar, ocultando os linchadores.
Para Sinhoreto (2009), os linchamentos escapam à lógica estigmatizante que lhes
conferem as características de ações bárbaras, ao contrário, ela os toma como práticas
racionais.
[...] os linchamentos podem ser interpretados como expressão
coletiva de um certo grupo que, mobilizado por uma revolta, investe
contra um ou mais indivíduos considerados transgressores de regras
fundamentais, para aplicar-lhes justiça sem intermediações
(SINHORETO, 2009, p. 2).
Desse modo, o linchamento seria estrito senso uma forma de justiça popular6,
emergida do conflito entre a justiça estatal e o descrédito da população com a mesma;
indignação com a ação policial em relação aos crimes de roubo e ataques sexuais, que
como crimes contra pobres é descuidado pela polícia, cuja resolução é morosa ou não
existente; os pobres não suportam o fato de terem que se submeter à violência praticada
por seus pares; linchamentos são práticas que remetem à democracia participativa; os
linchamentos misturam práticas rurais de justiça camponesa, com práticas camponesas de
contestação oligárquicas.

6

Ver Foucault (1982), acerca da justiça popular ao discutir o tema com estudantes maoístas,
defendendo a tese de que o tribunal é uma expressão de intermediação entre as ações populares e o
Estado, ou grosso modo, é a primeira deformação da justiça.
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Para Sinhoreto (2009), “há conivência da polícia” com a prática de linchamento. De
algum modo, ela facilitaria a ação da população e descuidaria do processo pericial e
investigativo7.
3.

O teatro da “força do povo”: linchamentos na Paraíba

Nós também tivemos muitas dificuldades na coleta dos dados acerca dos
linchamentos. Primeiramente, as fontes de reportagens jornalísticas são construídas de
modo que enfatizam muito uma abordagem sensacionalista8 do linchamento. De outro
modo, não há por parte dos dispositivos de segurança uma delegacia específica para
atender denúncia de casos de linchamento. Logo, assim como em outros estudos
apresentados ao longo desse capítulo, nos restaram os dados veiculados pelos mdcm.
Na Paraíba, no período pesquisado registramos 8 casos de linchamento, nas
seguintes cidades: João Pessoa (03), Picuí, Alhandra, Guarabira, Campina Grande e Piancó
(cada uma delas com um caso). De outro modo, as tentativas de linchamento
corresponderam a 26 casos. Sendo assim, João Pessoa (seis casos) e Campina Grande
(nove casos) são as cidades que mais lincham.
Observamos que em todos os casos pesquisados há ausência de informações que
seriam importantes para uma melhor compreensão dos eventos, tais como: tipo de crime
cometido, narração imprecisa, dificuldade em identificar a idade, raça e número de pessoas
envolvidas.
Podemos ver então que as teses que apontam os linchamentos como uma atitude
típica de zona rural, no nosso estado não se adequam, contudo, devemos ter o cuidado de
refletirmos se de fato essas cidades com maior registro têm realmente maior índice ou, se
pela dificuldade do acesso à justiça ou a naturalização da justiça popular não dificulta a
informação e registro dos casos no interior. De outro modo, também vemos em nossos
7

Consultar Soares (2007).
Nessa abordagem privilegia-se a estratégia do apelo emocional, do exagero da visibilidade do “fato”
e busca-se antes de mais manter a audiência e garantir os lucros. Por exemplo, as chamadas
coberturas em “tempo real” de catástrofes humanas sejam elas de origem natural, seca, enchente,
tsunami ou, de origem social, nessa a violência é então o espetáculo mais lucrativo. Ver: Matos
(2007). Para Paixão (1983, p. 34) “a representação dramática do tema [violência] via imprensa, seja
por sensacionalismo ou por interesses ideológicos, se adiciona a experiências pessoais diretas ou
indiretas na produção de imagens coletivas da criminalidade urbana”. Assim o “tipo ideal” de
criminoso posto pelos mdcm tem as seguintes características: homem com idade entre 18 e 30 anos;
imigrante e migrante; menores que cometeram crime contra o patrimônio; negros envolvidos com
furto; brancos envolvidos com tráfico de drogas; desempregados ou empregados braçais (pedreiros,
pintores); analfabetos. Como podemos ver o criminoso é antes de tudo O POBRE. Assim:
”estatísticas são o produto da atividade prática e cotidiana do policial e esta lógica em uso configura
um segundo método de geração de categorias delinqüentes- ou com objetivo abstrato de <combate
ao crime> se traduz em procedimentos organizacionalmente apropriados de seleção e filtragem de
possíveis autores de crimes[...]<más atitudes>, pais separados ou definidos como incompetentes,
desempenho escolar negativo, pobreza, associações com suspeitos” (PAIXÃO, 1983, 42).
8
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dados que os linchamentos não ficaram circunscritos aos espaços periféricos, mas que na
maioria dos casos eles ocorreram nas ruas centrais ou em invasões às delegacias e prisões,
logo, em espaços públicos e, não necessariamente, redutos de miséria.
Os casos de Taperoá e Sumé, no Cariri paraibano, são os únicos que fogem à regra
básica apresentada pelos autores por nós trabalhados que defendem as seguintes variáveis
como determinantes para casos de linchamento, a saber, crime contra a pessoa, contra o
patrimônio ou sexual estrito senso. Em Taperoá a tentativa de linchamento teve motivação
de disputa partidária, logo, questão política e, em Sumé (escassez alimentar) a motivação
foi o desperdício de água, por parte do gestor do Dnocs e a subsequente revolta da
população. Nos dois casos ficam patentes as questões históricas que assolam a região do
semi-árido nordestino, ou seja, a relação entre a seca e a politicagem local
(ALBURQUEQUE JÚNIOR, 1999).
Com exceção do caso de Alhandra em que 11 pessoas foram autuadas, todos os
demais casos registram a indefinição do número de envolvidos. Entretanto fala-se de
milhares de pessoas. Este recurso à imprecisão e generalização da multidão é uma
estratégia muito eficaz para dificultar ou mesmo impossibilitar a tramitação normal de um
processo investigativo e de uma posterior punição dos envolvidos. Todos os autores que
tratam do tema do linchamento discutem esse fato e o tomam como um dos piores vieses
dessa temática.
Há uma impossibilidade real de nominar os envolvidos, classificá-los quanto ao
gênero, idade, raça/etnia, ou mesmo, quantificar o número dos envolvidos, ficando
recorrente o jargão: “não há número exato dos envolvidos”.
A massa é sem atributo, sem predicado, sem qualidade, sem
referência. Ai está sua definição ou sua indefinição radical. Ela não
tem <realidade> sociológica. Ela não tem nada a ver com alguma
população real, com algum corpo, com algum agregado social
específico [...] Essa é a causa desse vácuo e da força de
desagregação que ela exerce sobre todos os sistemas, que vivem da
disjunção e da distinção dos pólos [...] É o que nela produz a
impossibilidade de circulação de sentido: na massa ele se dispersa
instantaneamente, como os átomos no vácuo. (BAUDRILLARD,
1994, p. 12).
Desse modo, as massas não falam e não há nada a dizer delas no seu
acontecimento, pois elas são o vazio da “idéia/razão”. Sendo assim, a relação religiãosacrifício-violência e a consequente purificação assume nas massas a função de
“organização do mundo” e revificação da “ordem-desordem”.
A massa dissolve o político e o social, pois ela tem a característica de ser amorfa, asocial, a-política, caótica e residual. Ela não tem um sentido, não deixa um sentido, uma
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informação, um caminho discursivo a ser mapeado, mas antes, ela é espetáculo,
circunstância, fim de cena e mutismo.
Como espetacularização dos signos da violência, a massa é construída a partir dos
discursos midiáticos que visam representar/amedrontar o conjunto dos “justos e pacíficos”
frente ao “embrutecimento-desordem” da massa mostrada como anônima e perigosa.
Assim, inclusive nós nesse trabalho, nos aproximamos da memória midiática do que foi o
acontecimento da massa quando dos casos de linchamentos que ela “noticia”.
Nesse sentido, é impossível construir a partir da massa posturas metodológicas
clássicas sobre a diferença entre sujeito e objeto, pois a massa, não fala, seu silêncio é sua
fala, nem objeto para ser especulado/representado ou mesmo apresentado e nem sujeito de
revolução ou apatia, a massa é probabilidade, ciência inexata, risco, acontecimento, logo,
como sondá-la, apresentá-la graficamente? Ela traz como traço o espontâneo, provisório e o
inapreensível, nem bem se formou já desfaz-se e não deixa rastros, apaga as suas
pegadas.
Ao discutir a “lei do silêncio” em relação aos sobreviventes do Holocausto,
Cytrynowicz (2003) traz à tona a dificuldade de que se esses sobreviventes falassem
estariam reabrindo feridas que se querem esquecidas.
Outro fato importante é pensar que o silêncio ou a negativa em falar sobre o
linchamento descortina que: “o horror compele ao esquecimento” (CYTRYNOWICZ, 2003, p.
129). Desse modo:
O ofício do historiador é muitas vezes diluído como uma tentativa
racional e banal, quase inútil, de compreensão de uma experiência
que estaria além das fronteiras da compreensão, restando, portanto,
apenas a esfera da narrativa descritiva e do conhecimento fatual
(CYTRYNOWICZ, 2003, p. 131).
Entendemos que além da exposição/rememoração à dor, tentar coletar dados de
pessoas envolvidas em cenas de violência, seja como vítima ou algoz, é também uma ação
violentadora.
Nos casos de linchamento, o silêncio (dos promotores da justiça popular e dos
dispositivos de segurança), ou a apologia dos que apoiam o ato de linchar a “vida impura”
nos apontam para arquétipos que transitam entre olho por olho e da necessidade de salvar
o coletivo da vida impura. Assim, muito mais do que re-montar um caso de linchamento em
si, como se fosse possível apreender pela fala a intricada e multifacetada situação social e
psicológica que envolve esse ato ele aparece como a revificação de rituais “arcaicos”
pagãos, judaicos e cristãos, que visam esterilizar “o conjunto patológico” de certos
comportamentos sociais. Nesse sentido, a negação a reconstituir o linchamento pela
entrevista mostra que:
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A memória procura sempre apaziguar os conflitos, fechar as feridas,
restaurar as ruínas, silenciar as dores; ela tem compromisso com a
subjetividade, com a reconstrução de uma história de pessoas que
precisam encontrar saídas viáveis, até mesmo do ponto de vista
psíquico, para reconstituir uma vida, um futuro (CYTRYNOWICZ,

2003, p. 131-132).
Seligmann-Silva (2003a) também problematiza o silêncio, a partir da crítica ao
historicismo que acredita poder representar fatos (op. cit. p. 60): “ao que tudo indica,
estamos despertando desse sonho ou pesadelo – recorrente- do historicismo, que acreditou
na possibilidade de se conhecer o passado e tal como ele de fato ocorreu”.
Nesta ótica, as coletas de dados por entrevistas, as práticas de análise e tratamento
de dados, sejam elas análises de conteúdo, de discurso... Todas apontam para a
necessidade de apresentar/traduzir o “real”. Criar/mostrar a “verdade”. Ao contrário disso:
As novas formas de representação do passado foram modeladas a
partir do próprio corte histórico que a segunda guerra implicou. Elas
podem ser reunidas, grosso modo, sob o signo da nova desconfiança
diante das categorias universais (SELIGMANN-SILVA, 2003a, p. 65).
O mais relevante é respeitar a dor e a memória de quem vivenciou uma violência. A
historiografia é vista então como uma busca em apreender a “realidade” e, sendo assim, ela
aproxima-se do setting traumático da psicanálise ou do confessionário cristão, nas três
catarses: pesquisa, psicanálise e confissão. O que está em jogo é a rememoração do que
se pretende esquecido-apagado.
Para o judiciário, testemunho é verdade, basta que o interrogado jure dizê-la, o
princípio básico é da fé no discurso, ou seja, a narrativa é tomada como real e nunca ficção.
Testemunhar poderia ser então compreendido por dois ângulos, a saber, dar voz ao
sobrevivente e/ou, permitir que ele enfrente o trauma. Ora, Seligmann-Silva (2003b) diz que
isso não é psicanalizar a pragmática da pesquisa científica, mas, convenhamos, o corolário:
falar-rememorar-re-elaborar aqui proposto é uma caricatura do setting psicanalítico, seja ele
freudiano ou pós-freudiano, antes de mais nada, é a tentativa catártica da cura pela fala!
Como vemos esse autor retorna à presunção moderna de que a fala pode re-significar o
trauma, ou a luz afasta as sombras (tão caro ao platonismo), volta então ao mito da
Caverna9.
4. É possível confiar na justiça?
A fragilidade do “estatuto da ordem e da segurança” aqui discutida destaca o
aumento dos índices de linchamento. Nesse sentido, para os autores antes citados, as
9

Ver: Ricoeur (2007).
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instituições encarregadas da ordem e da lei, são as que menos apresentam níveis de
confiabilidade, uma vez que crescem o crime organizado, a violação dos direitos humanos e
a escalada da violência urbana. Diferentemente daquilo que se sonhou com a
“redemocratização” no Brasil, ou seja, o fim do autoritarismo, da arbitrariedade e do abuso
de poder, a sociedade se vê às voltas com casos de corrupção e violação de direitos. O
linchamento é visto como: violação dos direitos humanos e não como crime social.
Conforme argumentamos ao longo desse texto, não haveria possibilidade de
construção de um “Estado” ideal e promotor da ordem, paz e isonomia social, evitando e
punindo os casos de violência. Ora, essas práticas são antes de mais nada violentadoras,
pois que arbitrárias. A violência é, na nossa visão, uma variável recorrente e contínua nos
fluxos de sociabilidade e organização social. Não há um exercício de sujeição total, temos
sim estratégias na forma de biopoder ou biopolítica que têm como fim último a disciplina, a
normalização.
O Governo vai se esmiuçando e ficando cada vez mais difuso e capilar a tal ponto
das práticas de estado e do seu aparato de dispositivo de segurança perder (?), ceder (?),
compreender enfim, que o exercício da coerção não está restrito a elas, mas pode ser
realizado por cidadãos comuns. A lógica das práticas de Estado no século 20, quanto à
gestão do estado via políticas públicas, dentre elas a de segurança, nos descortina todo um
universo de jogos linguísticos, performances jurídicas e lapsos de interpretação, do roteiro
da peça idílica da cidadania. Esses vieses entre o dever ser e aquilo que se faz abrem
possibilidades para a negação da vida que não merece ser vivida. Portanto, a saúde/paz
das práticas de Estado demandam guerras (micro e globais).
Ironicamente, a “universalidade” da segurança esbarra e acaba na fatalidade de que
só a tem quem a pode comprar, logo, há uma aporia da violência que nos aponta para o
binômio? violentadores-violentados? Como não temos a pretensão de dar a última palavra e
muito menos termos a Palavra Verdadeira sobre a discussão aqui empreendida diremos
apenas: façam as suas apostas! Vejam bem, apostem como perspectiva probabilística, mas
não escolham, pois em cada escolha já há a princípio uma teleologia.
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Da situação irregular a proteção integral: a trajetória de modelos discursivos e
as políticas de atendimento do sistema socioeducativo
Dione Antonio de Carvalho de Souza Santibanez - UFG
Ricardo Barbosa de Lima - UFG
Introdução
Apenas no início do século XX no Brasil, a juventude passou a ser vista como grupo
social importante, concebido como central para a formação da nação, devendo ser colocada
como protagonista do projeto nacional1. Essa visão se amplia e ganha espaço político e social
até a década de 1980, seu auge, em que é formulado seu corolário legal, o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Nesse período, houve uma ampla mobilização social em favor da
superação de uma legislação restritamente repressiva e de uma assistência à infância e
juventude como política de estado. Assim, pode-se observar ao longo do século XX, um
processo de abrandamento das medidas repressivas e punitivas aplicadas à crianças e
adolescentes. Essa conjuntura de suavização das “penas” para os mais jovens é
acompanhada de uma série de mudanças institucionais, sendo engendradas por processos
sociais, políticos e econômicos que marcaram esse período histórico.
Já no início do século XXI, a juventude começa a ser vista como possível ameaça ao
projeto de nação, sendo associada a ela imagens de problemas sociais patentes,
principalmente a criminalidade, violência, e o consumo e tráfico de drogas. De certa forma, o
protagonismo juvenil é deslocado, em pouco mais de vinte anos, da condição de vanguarda
da nação para inimigo público. Aqui há uma cisão importante de ser destacada. A juventude
branca das classes médias e das elites ainda é percebida como futuro da nação, ao passo
que a visão de uma juventude corrompida e degenerada é materializada nos corpos de
adolescentes não brancos, pobres e em grande parte, moradores de espaços urbanos
segregados. A partir dos anos 2000, nota-se um clamor quase generalizado pelo aumento da
punição e do uso da força repressiva contra adolescentes em conflito com a lei. Clamor este
expresso nas reivindicações de mudanças legislativas que possibilitem a redução da idade
penal.
A trajetória de abrandamento das medidas de coerção a pessoas mais jovens
observada no plano normativo, na estrutura jurídica legal, não é automaticamente observado
no plano da realidade social, mais especificamente: na relação das instituições estatais com a
juventude segregada de forma racial, econômica e social; isso, especialmente, quando se
considera, nesse grupo, adolescentes que praticam atos infracionais. A distância entre as
prescrições normativas e a realidade em que elas deveriam se efetivar pode ser lida nos
1

Cabe ressaltar aqui que o reconhecimento da importância da temática "juventude" pela sociedade brasileira é
ainda tomá-la no âmbito de uma questão que sai de um "estado de coisa" e passa a ter lugar e reconhecimento no
espaço público, ou seja, passa ser tomada como "problema social". De forma que se percorreu um longo caminho
da publicação de " Capitães da Areia" de Jorge Amado (1937) ao filme " Pixote, a lei do mais fraco" de Hector
Babenco (1981) até a "formulação e promulgação", no ano de 1990, de um marco legal que incorpora, quase meio
século depois, discussões e debates informados pelo substantivos juventude, crianças e adolescentes.
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dados apresentados, que expõe as percepções do corpo de servidores do sistema
socioeducativo do Estado de Goiás. Além destes, os relatórios do Juizado da Infância e da
Juventude e da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Goiás evidenciam essa
discrepância no respectivo estado.
A compreensão desse amplo processo de avanço normativo e recuo político-social,
deve considerar análises de várias esferas sociais que englobam o sistema socioeducativo: o
campo jurídico, o político, o das relações sociais familiares entre outros. Devem-se perceber
as interações institucionais entre tais campos, bem como suas conexões com os modelos
normatizados. Ao ponderarmos a amplitude da discussão e nos esforçarmos para identificar
os aspectos mais relevantes do fenômeno, consideramos os profissionais que atuam
diretamente na aplicação de medidas socioeducativas um grupo cuja atuação precisa ser
observada. A partir da análise de suas práticas e representações, pode-se perceber mais uma
faceta da trama complexa que envolve as dinâmicas institucionais do sistema socioeducativo.

Da situação irregular à proteção integral
O envolvimento do Estado brasileiro com os problemas sociais relativos à infância e
adolescência se dá a partir do início do século XX. Até então, eram instituições privadas,
principalmente filantrópicas, que realizavam trabalhos de atendimento a crianças e
adolescentes necessitados (Rizzini e Pilotti, 2009). Os grupos sociais juvenis desfavorecidos
não eram concebidos como portadores de direitos de cidadania, quanto menos eram
pensados como sujeitos de direitos, fossem eles civis, políticos ou sociais. A aproximação do
Estado, nesse contexto, se deu pela via da judicialização das circunstâncias em que esses
jovens se encontravam.
Nesse contexto surgiram várias instituições que passaram a executar as primeiras
políticas estatais voltadas para a juventude. Ao mesmo tempo diversas leis foram
promulgadas com a intenção de regular a atuação dos órgãos que iriam se envolver no
processo. Na década de 1920 é constituída a Seção de Higiene Infantil do Departamento
Nacional de Saúde; é decretada a lei de Assistência e Proteção aos Menores Abandonados e
Delinquentes; é formado o primeiro juizado de menores; em 1927, passa a vigorar o Código
de Menores; não muito depois, em 1935 foi criado o Laboratório de Biologia Infantil, de
tendência eugenista e higienista (Pinheiro, 2013). A importância desse código está no fato de
ser uma lei que sintetizou as concepções correntes, na época, sobre a infância, normatizando
juridicamente o padrão de ações com direcionamento institucional voltado para o controle e
punição atrelados a assistência social.
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O Estado se dispunha a auxiliar crianças e adolescentes que haviam praticado algum
tipo de ato delituoso na condição de abandono, desamparo familiar, pobreza, falta de acesso
ao ensino formal, entre outros fatores que caracterizavam a chamada situação irregular. As
pessoas que não haviam atingido a idade adulta - que podia chegar aos 20 anos dependentes da família, que não apresentavam plenas condições de discernimento moral de
seus atos (o que era avaliado pelos juízes) e estando em alguma das situações ditas
irregulares, eram classificadas como “menores” (Rizzini e Pilotti, 2009). Aqueles que se
enquadravam na categoria de “menor” eram motivo de preocupação pelo fato de estarem em
situação que favorecia seu envolvimento com atividades criminosas, que tende a produzir um
comportamento reprovável.
A judicialização da questão do “menor”, baseada na doutrina da situação irregular, fez
da política de assistência um mecanismo de controle, ao mesmo tempo em que a condicionou
à possibilidade de ocorrência do delito. Essa forma de aproximação do Estado acabou por
estabelecer a infração cometida pelos mais jovens como condição para a assistência
governamental. Aquilo que o Estado restringia ou se negava a fazer passava a ser parte de
sua agenda quando suas regras eram violadas. Esse fato reforça a tese da invisibilidade
social, difundida no Brasil.
Atrelado ao processo de redemocratização do país, o Estatuto da Criança e do
Adolescente é a expressão normativa do esforço de vários grupos sociais em estabelecer
garantias e direitos fundamentais que assegurem a condição da infanto-adolescência como
prioridade governamental e política de estado. As prerrogativas legais do ECA são
proposições direcionadas à superação da doutrina da situação irregular e consolidação da
doutrina da proteção integral. Assim, o respectivo estatuto pode ser visto como uma tentativa
de estabelecer mais do que novas regras que regulamentem as políticas sociais voltadas às
crianças e adolescentes, posto que seu objetivo é estabelecer uma nova concepção de
infância e juventude; bem como um novo padrão de relação do Estado com esses grupos.
Uma das características do ECA foi romper a equação que associava assistência
social a medidas de controle e punição. Ao mesmo tempo, o estatuto normatizou os
parâmetros para o tratamento de adolescentes que pratiquem atos infracionais. Ao considerar
adolescentes como pessoas em fase peculiar de desenvolvimento, o ECA abandona a ideia
de ressocialização e se fundamenta na noção de socioeducação, para tratar os casos de
conflito com a lei. Entende-se que adolescentes que praticam atos infracionais ainda estão no
processo de socialização e a eles devem ser dirigidas medidas de caráter essencialmente
pedagógico. Nesse sentido, o estatuto tenta garantir em termos legais o respeito a autonomia
dos que, a partir de então, passaram a ser considerados sujeitos de direitos.
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Depois de 22 anos, o ECA foi complementado pela Lei 12.594 /2012 que instituiu o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa normatizou as condições necessárias
para a aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA. Regulamentou o padrão
arquitetônico das unidades de atendimento, padronizou procedimentos e foi o primeiros
passo, em termos legais, para a consolidação de um sistema unificado de atendimento a
adolescentes em conflito com a lei. A legislação que regulamenta o SINASE é recente.
Depois de sancionada em 2012, os estados e municípios terão um período de três anos para
se adequarem à suas exigências. Nesse intercurso, o governo federal teve um ano para
elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, os estados terão até o fim de 2014
para seus planos e os municípios até o fim de 2015.

Panorama institucional do sistema socioeducativo em Goiás
O sistema socioeducativo, apesar do nome, não funciona de maneira sistêmica e é
carente de uma organização institucional que define claramente as atribuições de cada órgão
envolvido e estabelece os parâmetros de integração das instituições responsáveis. A lei que
rege o SINASE entende o funcionamento sistêmico como algo similar ao Sistema Único de
Assistência Social e Sistema Único de Saúde. Contudo, o socioeducativo mesmo desenhado
como um sistema não funciona como tal e, até o presente, falta-lhe as características
políticas, estruturais e institucionais que possam garantir seu funcionamento integrado
nacionalmente. Mesmo nos estados e municípios, é comum que o atendimento a
adolescentes em conflito com a lei não siga ações coordenadas, sendo difícil identificar uma
dinâmica sistêmica no funcionamento prático do SINASE.
Na esfera federal, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
assumiu a função de coordenação nacional do sistema. Suas ações compreendem a
dimensão normativa do processo, tais como a elaboração do Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, as normas da Escola Nacional de Socioeducação e financiamento de
programas e projetos que contribuam para o fortalecimento de políticas públicas adequadas
ao ECA e ao SINASE. Assim, a SDH/PR tem um papel normativo, participando apenas
indiretamente da execução de políticas sociais voltas ao sistema socioeducativo.
Os municípios são responsáveis pela aplicação de medidas em meio aberto: liberdade
assistida e prestação de serviço à comunidade, devendo acompanhar adolescentes em que
são aplicadas medidas de advertência e obrigação de reparar dano. Em geral, as prefeituras
devem atribuir aos CREAS - Centros de Referência Especializados em Assistência Social - o
atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas. Essas unidades, por sua vez,
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estão integradas ao Sistema Único de Assistência Social, que a nível federal é
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Assim, o
governo federal conta com duas pastas diferentes para atender demandas similares em
contextos diversos; isso, sem uma regulamentação que define como esses órgãos devem
atuar em conjunto.
Os estados são responsáveis pela aplicação das medidas socioeducativas em meio
fechado, quando adolescentes são privados de liberdade e devem ser atendidos em centros
de internação. Nesse caso, os governantes devem atribuir a alguma de suas secretarias a
responsabilidade pela gestão dos centros de internação. Não existe regulamentação que
especifica a que pasta os governadores devem atribuir a função de coordenar as unidades de
atendimento. Assim, nos Estados, os centros de internação farão parte de secretarias
seguindo a lógica institucional de cada região. Embora esse tipo de decisão deva ser tomado
mediante consulta ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente em cada Estado,
alguns optaram por estabelecer as suas secretarias de segurança pública como responsáveis
pelo sistema socioeducativo, o que pode ser feito, mas contraria prerrogativas conceituais da
socioeducação.
Juízes das Varas Especializadas da Infância e da Juventude sentenciam a medida que
deverá ser aplicada a adolescente que praticar ato infracional; isso, mediante ação de
promotores. A polícia civil, através delegacia especializada, se encarregada apuração de atos
infracionais. Outra instituição importante é a Defensoria Pública, que pode garantir o direito
fundamental da defesa técnica

previsto no ECA. Desde a vigência deste estatuto, os

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente assumiram um papel importante nesse
processo. Eles devem participar diretamente das decisões que envolvem qualquer política
para o público infanto-juvenil. Esse quadro mais geral da organização do sistema
socioeducativo nos ajuda a perceber o grau de complexidade das ações que envolvem as
medidas socioeducativas.
Ao observarmos o caso de Goiás, percebemos uma conjuntura que reproduz esse
desenho institucional complexo, que delineia um quadro de condições consideravelmente
precárias no funcionamento das instituições. O Estado possui 246 municípios, destes, 100
contam com algum CREAS, assim, mais da metade dos municípios não possui órgão
específico para atender e acompanhar adolescentes que estão cumprindo medidas
socioeducativas. Ao mesmo tempo, não existe um regulamento específico que oriente as
decisões judiciais no sentido de estabelecer para que tipo de instituições devem ser
encaminhados os adolescentes. Não dispomos de dados consistentes que indiquem o que
pode estar acontecendo de fato nesses municípios: a que instituições esses adolescentes
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podem estar sendo encaminhados, qual o padrão de sentenças que juízes dessas comarcas
podem estar aplicando, entre outros.
No Estado de Goiás, a aplicação de medidas em meio fechado é atribuição da
Secretaria de Cidadania e Trabalho, responsável pelas políticas de assistência social.
Existem oito centros de internação no estado, sendo três na capital. Destes, dois funcionam
irregularmente em batalhões da polícia militar: o Centro de Internação Provisória e o Centro
de Internação do Adolescente. Nenhuma unidade de internação está adequada às exigências
arquitetônicas do SINASE e todas as unidades em Goiânia estão superlotadas. A Secretaria
de Cidadania e Trabalho não dispõe de programas específicos de reinserção para
adolescentes egressos do sistema. Além disso, é importante mencionar que apenas no
município de Goiânia existe delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Para
completar o desenho institucional, é relevante considerar que em Goiás não há defensoria
pública instituída.

Percepções e representações
A análise das percepções que os servidores do sistema socioeducativo em Goiás
expressam em relação às medidas socioeducativas pode nos ilustrar quais as referências
simbólicas em que o grupo ancora sua prática. O exercício de analisá-las pode nos auxiliar na
compreensão do fenômeno da mudança na sensibilidade punitiva por parte dos agentes
estatais responsáveis pelo atendimento à adolescentes em conflito com a lei. Nesse sentido,
a pesquisa considerou a percepção desses profissionais em relação a: 1) Estatuto da Criança
e do Adolescente; 2) Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 3) medidas
socioeducativas; 4) ato infracional.
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Gráfico 1 - Percepção do ECA
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Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

Ao analisarmos as percepções que os servidores do sistema socioeducativo
expressam em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos observar que as
opiniões se dividem em quatro grupos: 1) os que consideram a respectiva legislação bem
elaborada, fundamental, um “avanço”; 2) aqueles que fazem a mesma consideração, mas
destacam a necessidade de implantá-lo integralmente; 3) os que o compreendem como mal
elaborado e ultrapassado; 4) e há aqueles que entendem o respectivo estatuto como
excessivamente brando, restrito à medidas protetivas e que acaba por ignorar os deveres dos
adolescentes. Pode-se compreender que os dois primeiros grupos compartilham de uma
visão positiva do ECA, que abarcaria pouco mais de 50% dos pesquisados. Já os dois últimos
grupos compartilham de uma visão negativa da legislação em questão. Cerca de 27% dos
pesquisados entendem que o estatuto é atrasado em relação à realidade em que vivemos,
sendo que destes, quase a metade, destaca o aspecto “protetivo” e “brando” dessa lei como
principal característica negativa. O número dos que optaram por não responder a essa
questão é significativo2.

2

É preciso mencionar que os servidores manifestaram desconfiança com o uso da pesquisa, justificando seu
sentimento de insegurança em razão de possíveis retaliações por parte dos gestores do governo do Estado de
Goiás. A leitura do termo de consentimento livre e esclarecido e a não obrigação de se identificar amenizaram a
situação. O relacionamento do grupo com a Universidade Federal de Goiás, após um ano de curso, foi importante
para garantir certa confiança. Entretanto, nota-se que as questões abertas tem um índice alto de abstenções; o que é
razoável ser atribuído ao receio dos servidores em relação aos seus gestores estaduais.
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Gráfico 2 - Percepção do SINASE
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Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

Em relação ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Lei 12.),
observa-se que as opiniões podem ser agrupadas em três concepções: 1) a de que o
SINASE é “avançado” e bem elaborado; 2) a de que é uma legislação que precisa ser
colocada em prática; 3) a ideia de que essa lei não tem funcionalidade e precisa ser revista.
Os dois primeiros grupos podem ser lidos a partir da consideração de que tem percepção
similar. Pouco mais de 50% dos pesquisados expressam uma visão positiva do SINASE, ao
passo que apenas 5,4% expressaram uma concepção negativa dessa lei. Assim como no
caso da análise anterior, aqui, percebemos um elevado número de pessoas que optaram
por não responder. Podemos atribuir o fato, ainda que hipoteticamente, aos mesmos
motivos mencionados acima. Além disso, cabe ressaltar, especificamente neste caso, que o
SINASE é uma lei recente, e o curso enfatizou o sistema socioeducativo a partir das
concepções vigentes nesta legislação. Por isso, é razoável considerarmos também que,
muitos pesquisados, por a ela se oporem, mesmo depois do curso, optaram por não
manifestar sua concepção. Sendo assim, não podemos descartar a possibilidade de que os
dos 41% que não responderam a questão tenham uma visão negativa do SINASE. Trata-se,
contudo, de mera hipótese, que carece de dados mais precisos para que se possa insistir
em cogitá-la.
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A partir das percepções mais gerais a respeito do ECA e do SINASE, pode-se antever
um quadro heterogêneo quanto ás concepções de socioeducação entre os funcionários do
sistema socioeducativo. Ainda assim, esses dados iniciais destacam que, em sua maioria,
os servidores tem uma visão positiva da legislação que regem o atendimento a crianças e
adolescentes que praticaram atos infracionais. O que não descarta há existência de um
contingente considerável (cerca de 30%) que se manifesta abertamente contrário a essas
leis.
É importante se ater um pouco mais detalhadamente na ênfase que os pesquisados
deram à necessidade de se aplicar a legislação de modo efetivo e integral. A compreensão
que os servidores expressam dos principais elementos necessários ao funcionamento do
sistema pode nos indicar como eles concebem a aplicação prática desse modelo normativo.
Nesse sentido, é relevante captar quais seriam as condições para se efetivar o sistema
socioeducativo, de acordo com aqueles que responderam a pesquisa.
As respostas a esse questionamento levantou cinco grupos de respostas que foram
agrupados por suas afinidades, como pode ser observado no Gráfico 1. Há um grupo que
acredita que a questão se restringe à adequação da legislação em si, não apresentando
outros dispositivos condicionantes para isso. Esse grupo equivale a 9,5% das respostas. De
outro modo, há o grupo, também equivalente a 9,5% do total, que coloca o envolvimento
das famílias dos adolescentes como o elemento primordial para o funcionamento efetivo do
sistema socioeducativo. Já para 6,8%, o mais importante seriam os programas para os
adolescentes egressos e políticas de inclusão para suas respectivas famílias. Para 4,1%, a
questão está ligada ao desempenho dos próprios servidores, destacando-se seu trabalho no
atendimento aos adolescentes. Já para 1,4%, não há possibilidade desse sistema funcionar.

3103

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Gráfico 3 - Condições para efetivar o sistema socioeducativo, em %.
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Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

Aqui, como nos casos anteriores, é grande o número dos que não responderam a questão:
68,7%. Essa porcentagem dos optaram por não responder é superior às demais. Pode-se
considerar o questionamento relativamente complexo, o que demandaria mais tempo para que
os pesquisados elaborassem suas respostas, o que, por sua vez, pode ter induzido muitos a
abrirem mão de responder. Ao considerarmos que há certa regularidade na ocorrência de
abstenções das questões abertas, podemos supor que os motivos para tal podem ser
parecidos. Assim, o receio de possíveis retaliações por parte de gestores, pode ter inibido os
servidores a relatarem o que eles acham importante para se efetivar o sistema. Durante a
aplicação do questionário, alguns disseram que apesar de não haver identificação por nome, as
questões abertas poderiam identifica-los pelas características próprias da grafia.
O padrão de alta porcentagem de perguntas abertas não respondidas se reproduz nas
questões que versam sobre as dificuldades de se efetivar o sistema socioeducativo: 43,8%
preferiram não opinar a respeito. Entre os que responderam, foram colocados como os
principais fatores que dificultam a aplicação de medidas socioeducativas e inviabilizam a
efetividade do sistema como um todo: 1) o descaso governamental; 2) a infraestrutura precária;
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3) a ausência de políticas para os adolescentes egressos. No total, a indiferença por parte do
Estado foi atribuído como motivo da ineficácia do sistema por 27,4%. Os que consideram a
precariedade da infraestrutura das unidades de atendimento somam 20,4%. Aqueles que
entendem a ausência de políticas de inclusão para os adolescentes egressos integram 9%.

Gráfico 4 - Dificuldade de efetivar o processo socioeducativo (em % ).
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Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

As questões acima deram uma noção mais ampla das percepções dos servidores em
relação às condições necessárias e as principais dificuldades em se efetivar de modo
concreto o sistema socioeducativo. Pode haver, todavia, diferença em como se concebe o
ECA e o SINASE em sua totalidade e o que se considera a respeito das medidas
socioeducativas, especificamente. Ao ter por relevante esta possível distinção, intentamos
perceber as concepções dos pesquisados sobre as medidas socioeducativas, a par da noção
que tem do sistema de modo mais geral.
Questionados sobre a suficiência das medidas para o processo de socioeducação e
consequente

reinserção

de

adolescentes,

53%

destacou

que

elas

precisam

ser

complementadas com estrutura institucional adequada; 12,4% enfatizou que as medidas
precisam de suporte mais amplo, que envolve as famílias dos adolescentes e toda a
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sociedade; 12,5% compreenderam as medidas como insuficientes por serem “muito brandas”,
pouco punitivas e ineficazes; 5,6% tiveram as medidas como suficientes, aplicáveis e
pedagógicas; por fim, 16,5% não responderam.

Gráfico 5 - Percepção das medidas socioeducativas (em %).
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Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

O gráfico acima ilustra um tema em que as opiniões se aproximam, diferente das
questões iniciais, em que as percepções eram mais heterogêneas. No caso em questão, a
maioria entende que as medidas socioeducativas precisam ser complementadas por ações
mais amplas, que envolvem mais atores,

destacando-se o Estado e as famílias. Boas

condições de trabalho, melhor infraestrutura das unidades e organização institucional
aparecem como elementos complementares que devem estar associados à aplicação de
medidas. Essa aproximação das concepções em relação às medidas é reforçada quando
consideramos se os funcionários acreditam ou não na socioeducação de adolescentes. A
maioria, 64,9%, afirma acreditar nisso, enquanto 35,1% não.
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Todavia, ao buscarmos compreender as concepções dos servidores sobre aspectos
mais coercitivos das medidas, podemos observar que as opiniões tendem a ser divergentes.
Isso faz com que seja redesenhado um quadro mais complexo quanto às percepções dos
funcionários. A heterogeneidade de opiniões reaparece quando questionados sobre o tempo
de internação previsto no ECA. 45,9% entende que o tempo é suficiente, ao passo que 40,5%
acham que o período de internação deveria ser maior, enquanto 13,6% deixaram de
responder. Nesse sentido, foi relevante perguntar a respeito de uma possível redução da
idade penal. 54,1% manifestaram-se contrários, enquanto 43,3% afirmaram-se favoráveis,
sendo que 2,7% optaram por não responder.
Ao tentarmos aprofundar os dados que indicam as concepções dos servidores sobre
os aspectos mais coercitivos das medidas, passamos a considerar as percepções dos
pesquisados acerca dos atos infracionais. Partimos da hipótese de que as opiniões dos
funcionários a respeito disso nos dariam indicativos de como o grupo pensa a socioeducação
e a relação que esses dados tem com as necessidades do sistema apontadas por eles.
Assim, entendemos que seria relevante percebermos o que os pesquisados poderiam
considerar como os motivos que levam adolescentes a praticarem atos infracionais e quem
seriam os principais responsáveis pelo envolvimento de adolescente em práticas criminosas.
Em relação aos principais fatores que motivariam os adolescentes a praticarem atos
infracionais, os pesquisados indicaram a desestruturação familiar, a ineficácia das políticas
públicas existentes, o envolvimento com as drogas, a impunidade, problemas de caráter dos
próprios adolescentes e a falta de alguma religião. Conforme a tabela 1, predominam os
motivos sociais, sendo menor a frequência de motivos individuais.

Tab. 1 - Principal motivo que leva os adolescentes a praticarem atos infracionais.
Percentagem
36,5%

Família desestruturada
Politicas públicas ineficazes

32,3%

Drogas

23%

Impunidade

4,1%

Falha de caráter

2,7%

Ausência de Deus/Falta de religião

1,4%

Total

100%

Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.
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Os dados apresentados na tabela 1 corroboram para desenharmos um quadro
diversificado das opiniões sobre atos infracionais. Além disso, eles estão em consonância
com a percepção que os pesquisados tem das condições necessárias para a aplicação das
medidas e dos principais problemas que impedem a efetividade do sistema socioeducativo.
Podemos considerar que ao apontar as categorias “famílias desestruturadas” e “políticas
públicas ineficazes” como principais motivos de adolescentes entrarem em conflito com a lei,
esse grupo, mais da metade do total, tende a não “culpar” os adolescentes. Já os que
indicaram as categorias “drogas”, “impunidade”, “falha de caráter” e “ausência de Deus /Falta
de religião”, podem ter um tendência de atribuir culpa do ato infracional ao próprio
adolescente.
Nesse contexto, fez-se necessário questionar a respeito dos principais responsáveis
pelo envolvimento de adolescentes em práticas consideradas criminosas. A percepção dos
servidores a respeito dessa questão segue a tendência apresentada nos dados acima. De
acordo com a tabela 2, o Estado foi considerado o principal responsável; em seguida foi
colocada a família, depois a sociedade e, por último, o próprio adolescente. Estado e
familiares foram, no geral, citados recorrentemente quando as questões versam sobre as
limitações do sistema socioeducativo e as possibilidades de melhorá-lo. O que aproxima as
percepções que os servidores tem do SINASE e ECA às condições de trabalho em que
atuam. A partir disso, é importante fazermos algumas considerações sobre as percepções
que tem os servidores do sistema sócio educativo em Goiás a propósito de seu emprego.

Tab. 2 - Principal responsável pelo envolvimento de adolescentes em práticas criminosas.

Percentagem
Estado

41,9%

Família

23%

Sociedade

20,3%

Próprio adolescente

13,5%

NS/NR

1,4%
Total

100%

Fonte: Relatório Final "Projeto de formação continuada do sistema socioeducativo em Goiás." UFG/SDH, 2013.

3108

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

87% dos servidores pesquisados consideram seu trabalho uma atividade de risco.
Apesar de a ampla maioria perceber sua função como perigosa, ao serem questionados
sobre a concessão de porte de armas para os servidores dos centros de internação, observase que a demanda não é consensual. 45,9% defende a concessão de porte de armas de fogo,
enquanto que 48,6% são contra, sendo que 5,4 não se posicionaram a respeito. Isso se dá ao
mesmo tempo em que 74,3% afirmaram já ter sido vítima de agressões por parte de
adolescentes. Ameaças, intimidações e agressões consideradas “psicológicas” foram tidas
como as mais correntes, correspondendo a 55% dos casos, enquanto as agressões físicas
ficam em segundo lugar, somando 19% das respostas. Não foi mencionado homicídio e 26%
não relataram ter sofrido algum tipo de agressão. O caráter heterogêneo das posições quanto
ao uso de armas de fogo, reforça a possibilidade de haver um quadro diversificado quanto às
concepções de socioeducação. Essa tendência pode antever um desenho institucional
complexo em que os educadores sociais e outros profissionais tem visões conflitivas em
relação ao sistema socioeducativo e as prerrogativas do ECA.
Quanto aos aspectos infraestruturas e organizacionais do trabalho, as opiniões
tendem a ser mais homogêneas. 85% das respostas afirmam que a unidade em que
trabalham não está adequada às exigências estabelecidas pela lei que regulamenta o
SINASE. Já 54,1% dos pesquisados classificaram como “péssima” a estrutura arquitetônica
do local de trabalho, 36,5% entende que ela é “regular” e 8% a percebe como boa, sendo que
1,4% não quis responder. Em termos organizacionais, 93,2% acha que o número de
profissionais das suas unidades é insuficiente para que as atividades sejam desempenhadas.
Ao mesmo tempo, 48,6% entendem que a capacidade técnica da equipe é “regular”, ao passo
que 36,5% consideram “boa”, 13,5% classificam como “péssima” e apenas 1,4% percebemna como “ótima”.
A relação com os gestores do sistema, do Estado de Goiás e do Município de Goiânia
foi avaliada pelos pesquisados. A maioria, correspondente a 39,2%, classificou como

“péssima” a interação da sua unidade com outras esferas do sistema socioeducativo. 28,4%
consideraram-na “regular”, enquanto 8% entenderam-na como “boa” e apenas 1% concebeua como “ótima”. Essa percepção é condizente com as insuficiências do sistema e das
medidas que foram expressas pelos entrevistados, em que apontaram a necessidade de
maiores investimentos em infraestrutura e melhorias nas condições de trabalho. Além disso,
ao indicarem que o relacionamento com os gestores não é, ao menos para a maioria, bom ou
ótimo, podemos supor que há uma relação desse dado com o fato de termos um elevado
número de pesquisados que optaram por não responder as questões abertas do questionário.
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Isso, principalmente se lembrarmos de que alguns expressaram receio de serem
identificados.
Esse quadro das condições de trabalho, apresentado pela pesquisa, se aproxima das
demandas que os servidores dos centros de internação têm reivindicado. Parte deles se
organizou em uma associação (ASSED - Associação dos Servidores do Sistema
Socioeducativo do Estado de Goiás) com o objetivo de alcançar melhorias importantes: plano
de carreira dos funcionários, que ainda não vigora no Estado de Goiás, e nomeação de
pessoal aprovado em concurso, mas que não foi chamado.

Das representações às práticas
Neste apartado, contrapomos os valores expressos pelas representações desses
funcionários a uma avaliação de suas práticas. Para tanto, faz-se necessário considerar
alguns elementos documentais registrados em relatórios técnicos das visitas do Juizado da
Infância e da Juventude e da Comissão de Direitos Humanos da OAB aos centros de
internação. Especificamente, consideraremos neste trabalho, relatório do ano de 2013, feito
em uma das unidades de internação que funciona em batalhão da polícia militar. A partir das
indicações feitas por estes dados, podemos observar a relação entre as percepções e as
práticas dos servidores do sistema socioeducativo. Será possível visualizar as dissonâncias
entre o prescrito, o proclamado e o praticado; ou, numa linguagem lefebvriana, percebermos
a dialética entre o vivido e o concebido.
Inicialmente, o relatório apresenta informações que são fornecidas pela própria equipe
técnica da unidade. A primeira parte do relatório não descreve constatações dos
observadores, antes, são registros fidedignos do que os coordenadores do centro de
internação informaram. Destaca-se, nessa parte, o número e as ações voltadas para os
internos. A conotação de gênero na conjugação masculina ao se referir aos adolescentes é
proposital, posto que a unidade em questão tinha 58 adolescentes internados, todos do sexo
masculino. Apesar de a unidade ser tida como de internação provisória, havia 15 em
internação definitiva.
O aspecto arquitetônico, de acordo com o relatório, é prisional. São consideradas
precárias a infraestrutura, enfatizando-se no relato: mofo nos alojamentos, falta de ventilação
apropriada e ausência de iluminação. Em relação às características físicas é curioso notar
que, ao tentar descrever a impressão do ambiente, o relatório usa os termos insalubre e

“sombrio”. Insalubridade que é também mencionada no que diz respeito à alimentação,
reclamação recorrente entre os adolescentes ouvidos. A unidade visitada não conta com
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trabalho de nutricionista. Os constantes entupimentos nos encanamentos dos banheiros
espalham um odor semelhante a esgoto, que reforço o aspecto insalubre do lugar. O
ambiente “sombrio”, por sua vez, pode estar ligado a outros fatores que não a iluminação.
Essa expressão ganha ainda mais sentido se considerarmos que um dos questionamentos
dos adolescentes é acerca da agressão sofrida por policiais militares. A violência pode ter
feito o ambiente “sombrio” até para quem não é vítima dele.
A precariedade das condições físicas da unidade descrita no relatório é consoante às
percepções dos servidores. Vê-se justificada a proporção de pesquisados que atribui às más
condições estruturais a principal dificuldade de se efetivar o sistema socioeducativo,
colocando-as, ao mesmo tempo, como imprescindíveis para aplicar de modo concreto as
prerrogativas do SINASE. Quanto às condições precárias em termos organizacionais, as
concepções expressas pelos funcionários são também reforçadas pelo relatório. A unidade
visitada não dispunha, até então, de programa específico para a reinserção socioeconômica
dos adolescentes. Não havia qualquer tipo de curso profissionalizante. A escola, por sua vez,
tem funcionamento parcial, posto que as aulas não acontecem com regularidade e são
suspensas em dias de revista nos alojamentos.
A partir da leitura do relatório, nota-se que alguns serviços importantes para os
adolescentes também são limitados. O atendimento médico e odontológico foi considerado
precário. Isso aponta para a avaliação negativa que a maioria dos servidores expressou no
que se refere à relação da unidade com outras instituições. Aqui, notamos uma dificuldade
prática do sistema socioeducativo, que evidencia o quanto ele está distante de funcionar
efetivamente como sistema. As limitações na interação com outros órgãos é real também com
relação ao poder judiciário. Entre os adolescentes ouvidos no relatório nenhum sabia a data
de sua saída, o que constitui uma grave violação de direitos fundamentais. Todos os
adolescentes ouvidos no relato solicitaram ajuda em relação a seus processos, o que revela a
gravidade da ausência de uma defensoria pública constituída. Esse quadro de precariedade
dos serviços que deveriam ser oferecidos aos adolescentes se aproxima das percepções e
representações dos servidores, como visto anteriormente. Todavia, existem certos serviços
que independem, pelo menos diretamente, de órgãos externos às unidades. São trabalhos
que estão ligados às funções dos educadores sociais e que dependem de sua atuação nos
centros de internação.
As descrições expostas no relatório dão conta de que as atividades fornecidas aos
adolescentes são predominantemente esportivas: futebol três vezes por semana e tênis de
mesa. Há exibição de filmes, acesso a biblioteca e banho de sol diário, limitado há 15
minutos. Essa informação, por si só, é suficiente para imaginarmos uma rotina similar aos
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presídios convencionais. Ao trazer as reclamações dos adolescentes a esse respeito, o
relatório destaca que a exibição de filmes é limitada há 1 hora, e o acesso à biblioteca não foi
fato confirmado pelos adolescentes. O horário de visita é outro fator importante que depende
do funcionamento dos centros de internação. O SINASE considera que elas devem acontecer
nos fins de semana, para facilitar a presença das famílias. Nenhum dos centros de internação
da capital cumpre essa regra. É válido nos lembrarmos da ênfase que os profissionais deram
à participação dos familiares para a efetividade da socioeducação. Todavia, pode-se indagar
se essa percepção que os funcionários têm a respeito do envolvimento dos familiares não se
contradiz com sua prática, ao absterem-se de organizar as visitas nos fins de semana.
Considerando esse contexto, é significativo o trecho final do relatório: “A situação é

lamentável. Os adolescentes são tratados materialmente como presos. Não se vislumbra
qualquer motivação para ressocializá-los”.
Considerações Finais
A análise dos dados expostos ao longo do trabalho sugere que as políticas públicas
voltadas a adolescentes em conflito com a lei estão inseridas em um quadro institucional
complexo, em que os órgãos não funcionam de modo sistêmico, suas condições estruturais
são precárias.

As representações dos agentes expressam essas contradições, observáveis

nas opiniões divergentes sobre aspectos ligados ao ato infracional e as medidas
socioeducativas. 54,1% disseram-se contrários à redução da idade penal, enquanto 43,3%
afirmaram-se favoráveis. 45,9% entende que o tempo de internação de adolescentes é
suficiente, ao passo que 40,5% acham que o período deveria ser maior. Uma parte do grupo
atribui ao envolvimento das famílias a eficácia das medidas, sendo que outra parte aponta o
Estado. Assim, as concepções dos agentes educadores que aplicam as medidas
socioeducativas são heterogêneas, correspondendo a práticas também diversificadas.
Dentre os fatores que podem ser mencionados como problemáticos em relação ao
funcionamento do sistema, está a questão da autonomia. O fato desses jovens se
encontrarem em fase peculiar de desenvolvimento cria a demanda de uma gradual e
crescente "autonomização". Trata-se da construção de sua independência pessoal, que não
exclui relações interdependentes, mas exige o reconhecimento de sua contínua emancipação.
O Estado, por sua vez, demonstra dificuldades em lidar com esse tipo de exigência colocada
pela condição juvenil. Seja no campo das políticas sociais, da legislação e até da participação
política, o Estado não dispõe de mecanismos institucionais que possam promover
emancipação. Isso, posto que o poder estatal, em relação à juventude, produz um desenho

3112

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

institucional nas organizações governamentais que segue linhas inscritas na lógica tutelar,
que por sua vez, ao menos semanticamente, está em oposição à uma lógica da autonomia.
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O direito à memória e a política de inserção do ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana na escola
Lei 10.639/031
Tainara Jovino dos Santos2
tainarajovino@hotmail.com

Resumo: Este artigo reflete acerca das políticas públicas voltadas para as questões
raciais, trata especificamente, da Lei 10.639/2003 que estabelece a obrigatoriedade do
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições escolares.
Considera-se aqui esta política como um direito à memória, um direito de ter acesso à
história e cultura afro-brasileira e africana, conhecimentos tais, que agora devem ser
repassados sem estereótipos e deturpações pelas instituições educacionais.
Equaciona-se o potencial de tal política para a efetividade dos Direitos Humanos, para
a superação do racismo e promoção da igualdade racial em nossa sociedade.

Palavras-chave: Política pública; Direito à memória; Educação; Relações-raciais.

Introdução
Os direitos humanos que evocam os princípios morais e éticos que
fundamentam a justiça social estão previstos na Constituição Federal do Brasil
(CF/1988) e uma série de políticas públicas são viabilizadas para a proteção e
efetivação destes direitos, que em tese devem ser garantidos para todas as pessoas
independentemente de classe social, gênero, nacionalidade, pertencimento étnicoracial, dentre outros.
A concepção comumente disseminada de política pública diz respeito à edição
de uma lei que se vincula ao dever de realização eficiente do programa estabelecido
na norma-objetivo na qual o Estado é a fonte provedora e mantenedora de políticas
públicas estabelecidas em prol de finalidades específicas para o bem comum.
Todavia, concordando com Fonseca (2013) o que precisamos entender é que pensar
políticas públicas como “o governo em ação”, na qual sua viabilização só é possível se
houver um projeto definido e a mobilização de recursos orçamentários, humanos,

1

Trabalho desenvolvido com contribuições teóricas e reflexões feitas na disciplina Fundamentos Teóricos
dos Direitos Humanos - Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos NDH-UFG.
2
Mestranda em Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos
NDH-UFG - Orientadora Dra. Rosani Moreira Leitão.
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informacionais, legais e logísticos é uma forma minimalista. Essa concepção de
política pública soa como algo de aparência “neutra” e “consensual”, pois
supostamente voltada ao “bem público”, ao “bem-estar social” e a promoção, proteção,
reparação e a efetivação dos direitos humanos, ninguém discordaria de programas
cujos objetivos seriam resolver problemas que afetam grande número de pessoas.
Essa compreensão limita segundo o autor, o seu significado, na medida em
que encobre disputas de poder, neste sentido, “políticas públicas” expressam uma
infindável teia de interesses, que congrega desde a capacidade técnica de elaborar e
implementar um dado programa, as contendas orçamentárias, e as combinações e
recombinações de interesses.
O reconhecimento das políticas públicas para as questões étnico-raciais está
inserido na Constituição Federal (1988) em relação à igualdade, com a superação das
desigualdades, sem discriminação, além da criminalização do racismo e da
valorização da cultura afro-brasileira e africana. O advento do Estatuto da Igualdade
Racial (Lei nº 12.288/10), a Lei 10.639/033 juntamente com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações étnico-Raciais e para o Ensino de História,
Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER/2004), bem como a diversidade étnicoracial como novo princípio na LDB (inserida em 2003) reforçou o entendimento de
direito à Educação Étnico-Racial e de que o tema deve ser tratado como política
pública de Estado no viés de política pública antirracista e de valorização da cultura,
na qual a educação assume papel central em sua efetivação.
A política pública promulgada com a Lei 10.639/03 que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na Educação
para as relações étnico-raciais que será tratada neste artigo se enquadram dentro de
iniciativas prestadas pelo Estado de enfrentamento do racismo e com vistas a evocar,
efetivar e reparar direitos humanos que há muito tempo vem sendo violados e que
objetiva promover a igualdade em situações desiguais, especificamente no que se
refere à população negra. Estas políticas públicas estão voltadas especificamente para
proteção dos direitos humanos que nasceram abraçados ao princípio da igualdade,
que se referem aos direitos sociais, culturais e econômicos.
No Parecer CNE nº 03/04 expressa-se que o ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana realizar-se-á em todos os níveis e modalidades de ensino e que
as diversas disciplinas devem inserir em seus conteúdos elementos de História e
3

Essa lei foi alterada pela Lei 11.645 de 10 de março de 2008, passando a incorporar também a história e
cultura dos povos indígenas.
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Cultura Afro-Brasileira e Africana, que esse ensino abrangerá o ensino de relações
raciais no Brasil por meio de conceitos e de suas bases teóricas, tais como racismo,
discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe
social, diversidade, diferença, multiculturalismo, de práticas pedagógicas, de materiais
e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais.
(BRASIL, 2004).
No entanto, a escola parece passar por instabilidades na efetivação dessas
políticas, pois, a obrigatoriedade foi estabelecida, mas suas especificidades não se
encontram

totalmente

definidas

para

os

educadores,

tenta-se

delinear

as

particularidades da Educação para as relações étnico-raciais enquanto proposta
curricular e aos processos de ensino/aprendizagem, bem como a função dos
educadores (as) neste âmbito, o que não é tarefa fácil dado a sua amplitude e
complexidade.
Assim, podemos perceber que o estabelecimento de políticas públicas por si só
não transformam a realidade, mas, é preciso esclarecer e traçar os caminhos e
dispositivos necessários para a efetividade dessas leis e para que se possa criar e
ressignificar essas políticas de acordo com as demandas e necessidades da
população. Para além das problemáticas que envolvem a implementação e efetivação
das políticas públicas para as relações raciais no âmbito da educação, a seguir serão
feitas algumas reflexões acerca da Lei 10.639/03 e suas implicações na educação
para as relações étnico-raciais e sua atuação como dispositivo a serviço da superação
do racismo e promoção da igualdade racial em nossa sociedade.

Lei 10.639/03 e o direito à memória da história e cultura afro-brasileira e
africana na escola
Apesar de não ser o único espaço no qual a educação se realiza, a escola é
legitimada como principal território de produção, circulação e consolidação de
significados e valores e por isso lugar apropriado para educação das relações étnicoraciais, para abordagem da história e cultura afro-brasileira e africana e
consequentemente para a construção das identidades dos indivíduos que ali se
encontram. A escola para Silva e Souza (2008) tem papel fundamental na formação da
imagem que uma sociedade faz de si mesma, de sua história e de sua diversidade
étnico-racial e cultural.
Porém, a sociedade brasileira ainda é racista e discriminadora e encontra na
escola uma aliada para a reprodução e disseminação destas atitudes. Não é difícil
perceber que estão presentes no âmbito educacional preconceitos e discriminações
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em relação aos negros, porém, esta situação é complexa, pois muitas vezes os
educadores não presenciam o momento em que o preconceito se manifesta e quando
presenciam não sabem como intervir de maneira correta com determinadas atitudes e
acontecimentos que exigem uma experiência, engajamento e posicionamentos para o
enfrentamento de situações de racismo e discriminação.
Há, no entanto uma tendência ao mascaramento da segregação e exclusão
dos negros no Brasil, o que nos tempos passados segundo Alves (2005) se
denominou como “mito da democracia racial” que se refere a uma crença na ausência
de preconceito acreditando-se na igualdade de tratamento e acesso para negros e não
negros aos bens materiais e simbólicos da sociedade, o que sem dúvida prejudicou e
continua a prejudicar a compreensão dos fatores discriminatórios e a superação do
racismo.
O ideal de branqueamento, o mito da democracia racial e a discriminação de
forma velada, de acordo com Gonçalves & Silva (2004) enquanto processos
estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira estão arraigados
no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais, porém,
as formas, os níveis e os resultados desses processos afetam diferentemente os
diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida social
e escolar.
A história da educação brasileira sempre esteve atrelada ao domínio das elites
e colocada em segundo plano pelos governantes que nunca se preocupavam em
desenvolver e efetivar políticas educacionais sérias que objetivassem superar o
racismo e promover a igualdade. Atualmente apesar da existência de uma gama de
políticas públicas voltadas para a proteção e a reparação dos direitos humanos dos
negros em diferentes aspectos e demandas, eles que foram historicamente excluídos
e discriminados continuam a sofrer com o mesmo estigma, daí a importância de uma
educação voltada para as relações étnico-raciais.
Cabe aqui fazermos uma breve definição do que se entende por raça e pelo
uso do termo étnico:
É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada
nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como
harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no
século XVIII e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça
é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras, para informar
como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo,
entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o
lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. Contudo, o termo
foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações, o utiliza
com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos.
É importante, também, explicar que o emprego do termo étnico, na expressão
étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas devidas a
diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz
cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo,
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valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática.
(GONÇALVES & SILVA, 2004, p. 13)

Por mais que não tenha fundamento biológico, raça tem operado na sociedade
estabelecendo hierarquias e espaços sociais para determinados grupos de pessoas.
Para Araújo e Silva (2011) a plena existência de raça como construção social
relaciona-se a um processo que é denominado de „racialização’ que se refere à
situação na qual, a partir de características reais ou imputadas a um grupo social esse
é considerado inferior, tratado de maneira desigual e tem acesso negado ou dificultado
aos bens materiais ou simbólicos.
Ao longo da história os negros tiveram seu acesso negado ao âmbito escolar,
desde o Brasil Colônia havia uma postura ativa e permissiva no aspecto legal diante,
do racismo, da discriminação, e da exclusão conforme Gonçalves & Silva (2004) um
exemplo histórico está no Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, que
estabeleceu que nas escolas públicas do país não poderiam ser admitidos escravos, e
a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de
professores.
Atualmente, no Brasil República a exclusão no âmbito escolar se dá pela
opressão do negro através do esquecimento e ocultação de sua história, que confere
uma violação do direito de acessar as fontes de sua cultura. A escola ainda reproduz o
etnocentrismo e tem uma organização curricular numa lógica eurocêntrica e colonial
que não condiz com a nossa população diversa. São processos segregadores e
excludentes como este que tem demandado amparo específico na legislação e
propostas de ações relativas à proteção dos direitos humanos para os negros.
O Movimento Social Negro suscitou durante muito tempo demandas em defesa
da igualdade racial e em prol da superação do racismo, estas revelavam conforme
Gomes (2011) questões como a discriminação do negro nos livros didáticos, o silêncio
como ritual a favor da discriminação racial na escola, as lutas e a resistência negra, a
escola como instituição reprodutora do racismo, bem como a necessidade de inserção
da educação voltada para as relações étnico-raciais e da história e cultura afrobrasileira e africana nos currículos. No início dos anos 90, as reivindicações passam a
focar a denúncia da postura de neutralidade do Estado frente à desigualdade racial
reivindicando do mesmo a adoção de políticas de ação afirmativa voltadas para a
educação.
No campo educativo passou-se a discutir a necessidade de desenvolvimento
de políticas educacionais e declarações que permitissem aos negros uma interação e
uma verdadeira viabilização de sua influência e história nos conteúdos escolares,
assim como programas curriculares que levassem em conta as características étnico-
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raciais e culturais dessas populações. Essas lutas e pressões passaram a ser apoiada
com a promulgação da Lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de
história, cultura afro-brasileira e africana. Tal lei se constitui hoje, como uma exigência
ética para a comunidade negra não só de acesso à educação, mas de ter na escola o
direito à memória da história, do que foi produzido e vivenciado por seus
antepassados, a origem e expressão de sua cultura e de sua própria ancestralidade.
As políticas votadas para as relações étnico-raciais trazem discussões
pertinente no sentido de compreender quais memórias e verdades que tem sido
reproduzidas pela escola desde os tempos remotos e quais a escola brasileira agora
pretende inculcar nos múltiplos indivíduos. Pois, decorrente da história de dominação
e de inferiorização do negro e sua escravização, a escola tem oferecido como única
possibilidade o aprendizado do colonizador. Acerca da memória do que foi a
escravidão no Brasil, destaca-se segundo Munanga (1988) uma produção discursiva
cheia de estereótipos e preconceitos aliada de uma situação de violento equilíbrio
onde prevalece a relação dominante/dominado e um discurso monopolista de razão,
virtude e verdade.
Foram produzidas narrativas legitimadas da violência cometida, na qual se
gerou falsas verdades, neste sentido:
As versões da violência têm, quase sempre, dois lados: o oficial, cuja versão
costuma coincidir com a dos vitimários, e, no seu anverso, a versão das
vítimas. Os vitimários tendem a esconder as consequências de sua barbárie.
Para tanto, costumam ocultar aqueles que foram violentados: as vítimas. A
ocultação histórica e política das vítimas se faz através de estratégias de
esquecimento. O esquecimento se tornou uma técnica política comumente
utilizada para encobrir a barbárie. O esquecimento, além de apagar o fato
violento, projeta um manto de inexistência sobre aqueles que foram vítimas
da violência. O encobrimento da barbárie funciona como estratégia política
que legitima a nova ordem social, como se fosse uma ordem justa ou natural.
As estratégias de esquecimento tentam apagar os rastos da barbárie para
fazer dos vencedores os legítimos representantes da ordem vigente. As
estratégias de esquecimento, além de legitimar a nova ordem, garantem a
impunidade dos violadores naturalizando a violência. (RUIZ, 2012, p. 72)

Durante séculos o Brasil tem legitimado no ambiente escolar e na sociedade a
história dos “vencedores”, a elite dominante, enquanto as memórias dos negros afrobrasileiros e africanos foram silenciadas e ocultadas por estratégias de esquecimento.
Se antes os negros eram considerados brancos degenerados ou desvirtuados hoje há
ideias que o ligam a marginalidade, a imbecilidade, a promiscuidade e subordinação,
ideias que aos poucos, perigosamente segundo Maia e Ferreira (2011) vão se
transformando em posições diante da vida, ao se espalharem nas relações que
ocorrem no âmbito escolar e social, carregando consigo os estereótipos e a
discriminação.
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Estes estereótipos disseminados são negativos para construção da identidade
do negro, pois, desde muito cedo a criança vai sendo exposta a estas ideias
preconceituosas que podem afetar sua autoestima, perpetuar a violência simbólica,
contribuir para que ela construa uma identidade racial negativa e negue sua própria
identidade ou não se reconheça como tal, pois ela está se vendo sempre associada a
algo ruim.
Como visto o racismo no Brasil se afirma durante séculos através de
estratégias de esquecimento da histórica opressão sofrida pelos negros, porém,
conforme Ruiz (2012), enquanto os vitimários fazem prevalecer sua verdade pelas
estratégias de esquecimento, para as vítimas, a verdade é conexa com a memória.
O direito à memória da cultura e história afro-brasileira e africana se configura
hoje como uma exigência ética no panorama educacional, pois, como afirma Pacheco
(2009) falar sobre o direito à memória como exigência ética é transgredir os limites do
discurso positivista, bem como da modernidade racionalista. Falar sobre ética não
implica em excluir normas e instituições jurídicas, mas, leva a pensá-las dentro de
fronteiras históricas, a levar em conta a corporeidade e as emoções, considerar a força
que o passado tem no presente permite a abertura de novas possibilidades para o
futuro.
A expressão/conceito “direito à memória” está mais presentes em discursos,
estudos e diálogos acerca da Ditadura Militar e seus desdobramentos ocorridos no
Brasil em 1964, porém o significado do termo que a este contexto é articulado é
pertinente também para tratar assuntos como a escravidão e a perpetuação do
racismo, da exclusão e segregação dos negros no Brasil.
O direito à memória se constitui como um direito fundamental, pois, todos têm o
direito de ter acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu passado,
a sua tradição, a sua cultura, está presente na Constituição Federal 1988, em seu
artigo 215 que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão
das manifestações culturais.” (BRASIL, 1988)
Acessar as fontes da cultura como aponta a constituição, o direito de
compreender e elaborar o passado se constitui como um direito à memória, memória
esta que permite ao ser identificar-se com o meio em que vive e reconhecer-se
pertencente à determinada etnia e cultura e assim sujeito da história. Segundo
Pacheco (2009) é necessário à compreensão da força dos efeitos que a história
exerce no presente, é a tradição que fornece a base que direciona o nosso olhar e
conforma a maneira pela qual compreendemos e lidamos com as coisas.
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A cultura se mostra como um fator importante na formação da personalidade
do indivíduo segundo Moreira e Candau (2003), pois, ela se refere onde este nasceu,
cresceu e desenvolveu-se onde compartilhou ideias, valores, sentimentos e tradições,
língua, histórias, religiões, dentre outras, cultura é identidade. Deve-se buscar
preservar a cultura, a memória do povo afro-brasileiro, porque ela é fundamental para
que os negros compreendam quem realmente são. A preservação da memória é
condição indispensável para a existência e continuidade histórica de um povo, o
passado é o suporte de sua identidade e por isso consideramos a memória afrobrasileira e africana como um instrumento emancipatório.
Todavia, a ética para Pacheco (2009) que cuida de salvaguardar a memória
não se restringe a prescrições normativas, a coleta de informações sobre o passado e
exclui a vingança, o ressentimento, mas, visa impulsionar a formação e o aprendizado
estético e emocional de uma comunidade. Seria necessário que a tradição vigente
interrompesse o ciclo repetitivo que se estabeleceu e se preparasse para uma
abertura para ser diferente. Neste sentido, o aprendizado que nos ajuda a sair do ciclo
de repetições e adquirir a emancipação está, sobretudo, na memória e na nossa
potencialidade de abertura para ser afetado pelo outro.
Para Ruiz (2012) a memória é necessária para a justiça, mas não é qualquer
memória que faz justiça. Para restaurar a alteridade ferida das vítimas a memória tem
que ser vinculada com o objetivo da justiça. A memória que está se considerando
neste estudo é aquela que permite que o homem compreenda sua própria história e
evolução, a sucessão de gerações e os elementos que fazem parte da sua identidade.
A memória neste caso conforme Pacheco (2009) é a possibilidade de (re) elaboração,
de (re) interpretação do passado. Trata-se da possibilidade de reconhecimento da
temporalidade humana como condição existencial, pois a memória é o âmbito no qual
se pode resgatar o passado como eixo referencial da vida.
Neste sentido, a memória se constitui como fonte de respostas e atitudes
concretas frente a perguntas, a dúvida das origens, das identidades e das histórias. O
esquecimento implica no desaparecimento da própria identidade de um povo. A
ausência da memória, da história, da cultura e o não conhecimento acerca da cultura
afro-brasileira e africana privam os alunos negros e não negros de acessar as fontes
da cultura e assim há uma morte histórica como afirma Ruiz (2012) e eles não
encontram referenciais no ambiente escolar para a construção de suas identidades.
Deste modo, a memória acerca da contribuição histórica da população negra
para a construção da sociedade brasileira, a cultura e a herança africana, pode ajudar
no sentido de reforçar a autoestima e a identidade dos alunos e para que as diversas
origens étnico-raciais possam ter um conhecimento e uma educação menos
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estereotipada e mais apropriada ao contexto diverso como o brasileiro e possam ter
acesso às fontes de sua própria cultura.
Pois, como afirma Ruiz (2012) se o esquecimento é a principal alavanca para a
perpetuação natural da violência na sociedade, a procura de uma justiça histórica
convoca a memória como recurso ético das vítimas, sem a qual não é possível a
justiça. Todavia, é preciso consciência de que resgatar estas memórias e a cultura
compartilhada outrora pelos negros e afrodescendentes por si só não transforma a
realidade presente, que é de uma sociedade preconceituosa e segregadora. É preciso
ações que ajudem a transformar os fatores que influenciam na perpetuação desses
problemas e mecanismos educacionais que ajudem a (re) elaborar essas histórias e
preservar a cultura que não é valorizada por se referir à cultura negra.
Assim, para que a Lei 10.639/03 e demais políticas de efetivação de direitos
neste sentido, sejam significativas precisam ser trabalhadas no sentido de
salvaguardar memórias que não sejam deturpadas e que impulsionem a formação e o
aprendizado dos indivíduos com o intuito de romper com o silenciamento e o
falseamento da realidade no ambiente escolar promovendo a abertura para novas
possibilidades.
Para isso, se faz relevante segundo Gonçalves & Silva (2004) uma mudança
nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas
negras, adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização
da diversidade. Na qual, a construção da identidade e das relações raciais seja
direcionado não só ao aluno negro e afro-brasileiro, mas, a todos independentemente
do pertencimento étnico-racial, caso contrário, a escola estará a serviço da reprodução
do racismo.
Tal mudança exige neste sentido, que sejam questionadas as relações étnicoraciais baseadas em memórias e preconceitos que desqualificam os negros e
salientam estereótipos depreciativos, atitudes que expressam sentimentos de
superioridade em relação aos negros, exige criar condições para que os estudantes
negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude
de seus antepassados terem sido explorados como escravos e não sejam
desencorajados a estudar questões que dizem respeito a sua própria cultura.
Recuperar a memória de um povo é dar sentido e significado à sua existência
anterior, a memória da cultura afro-brasileira deve ser revivida e preservada através de
valores concretos, pois a sua não conservação e a ausência da tradição levam ao total
esquecimento, portanto, à perda do passado e também a perda da identidade de um
povo. Assim, respeitar a memória da cultura afro-brasileira e africana e trabalhar este
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ensino na escola é importante para garantir a proteção não só do passado, mas
especialmente do futuro.
Como presente no Parecer CNE nº 03/04 o sucesso das políticas públicas de
Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e
valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende
necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis
para o ensino e para aprendizagens. Depende da reeducação das relações entre
negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnico-raciais e do
trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, políticas
públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e
políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola. (BRASIL, 2004, p 480)
Enfim, a memória da cultura afro-brasileira e africana após o estabelecimento
da Lei 10.639/03 em tese não deve mais permanecer no esquecimento, ocultada, ou
esquecida, mas, deve ser expressa de forma fiel sem estereótipos e deturpações da
cultura negra, trabalhando no sentido reconhecer a importância desta para a formação
do Brasil, de colaborar para a construção de identidades dos indivíduos no âmbito
escolar, para gerar emancipação, superar o racismo, valorizar a diversidade e
promover a igualdade.

Educação para as relações étnico-raciais na escola: intencionalidades e
efetividade
As políticas para as relações raciais, tal como a Lei 10.639/03 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-Raciais e para o Ensino
de História, Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER/2004) tendem a reparação e
compensação da histórica opressão, segregação e exclusão do negro do âmbito
escolar realizada no passado por meio do processo de escravidão e no presente pelo
esquecimento da cultura afro-brasileira e africana. Para tanto:
As reparações relacionam-se a um princípio geral de direito, segundo o qual,
qualquer ato ilícito gera uma obrigação de reparar, logo, o objetivo das
reparações é o de eliminar, tanto quanto possível, as consequências do ato
ilícito e restaurar a situação que teria existido se o ato não tivesse sido
cometido. A partir desse pressuposto, as reparações podem tomar várias
formas, incluindo: restituição, compensação e satisfação (ou reparação
simbólica); e esses remédios podem ser aplicados tanto individualmente
quanto em combinação com uma resposta coletiva à uma dada violação.
(PACHECO, 2009, p. 249)

Segundo Ruiz (2012) o Brasil se instituiu como formação social sobre duas
barbáries fundamentais: o genocídio dos indígenas e a escravidão dos povos afro-
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descendentes. Essa dupla barbárie sempre esteve submetida a estratégias
sofisticadas de diluição significativa da barbárie através da ocultação da violência e
suas vítimas. As políticas de esquecimento contribuíram para que a violência
institucional se perpetuasse como algo natural na sociedade.
No entanto, nos questionamos muitas vezes se essas políticas de reparação e
compensação dos danos e exclusões sofridas pelos negros ao longo da história visam
apenas uma amenização dos problemas ou se prioriza a real superação do racismo e
das desigualdades. Indagamos sobre qual a intencionalidade e como esta pode
contribuir para a solução de problemas, se constituem medidas definitivas ou
temporárias, se buscam solucionar os problemas presentes ou apenas remediar um
passado discriminatório.
Atualmente, segundo Gonçalves & Silva (2004) as demandas visam que o
Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os negros descendentes de
africanos, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos
sob o regime escravista, das políticas explícitas ou não de branqueamento da
população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de
governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição.
O objetivo da efetivação das Diretrizes (DCNERER/2004) no âmbito
educacional se afirma como um artifício de desconstrução do imaginário social
negativo contra a população negra brasileira assim, as políticas de reparações
voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias a essa população de
ingresso, permanência e sucesso na educação escolar e de valorização do patrimônio
histórico-cultural afro-brasileiro. O documento fomenta ainda a necessidade de
trabalhar a diversidade, não se tratando de substituir uma cultura determinante de raiz
europeia por uma de matriz africana, mas o que se pretende é valorizar e expandir o
“foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica
brasileira.” (BRASIL, 2004, p. 17).
As políticas e diretrizes para as relações raciais na escola foram estabelecidas
conforme Gonçalves & Silva (2004), sobretudo com o intuito de corrigir injustiças,
eliminar discriminações, combater o racismo, romper com os entraves que impedem o
desenvolvimento pleno da população negra, promover a igualdade de oportunidades
entre os diferentes grupos étnicos assim como, promover a inclusão social e a
cidadania para todos no sistema educacional brasileiro.
A educação que agora se propõe deve abranger tanto negros quanto não
negros uma vez que, conforme o documento o estudo de temas decorrentes da
história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao
contrário, diz respeito a todos os brasileiros. Por outro lado o processo educativo é
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preponderante para intermediar essas relações e para nova educação que trabalhe
para a possível superação do racismo e discriminações e para emancipação dos
grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a
registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações
sociais e raciais.
Deste modo, ainda que retomar e salvaguardar memórias, combater o racismo,
trabalhar pelo fim das desigualdades, empreender a reeducação das relações étnicoraciais não seja tarefas exclusivas da escola estas questões perpassam por ali e não
podem ser ignoradas ou esquecidas. Para tanto, a escola agora precisa trabalhar no
sentido de promover a igualdade e o direito à diferença. Alegar o direito a diferença
não se trata de negar a igualdade, mas de articulá-los. Neste sentido, em educação:
O que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a
padronização e lutar contra todas as formas de desigualdade presentes na
nossa sociedade. Nem padronização nem desigualdade. E sim, lutar pela
igualdade e pelo reconhecimento das diferenças. A igualdade que queremos
construir assume a promoção dos direitos básicos de todas as pessoas. No
entanto, esses todos não são padronizados, não são os “mesmos”. Têm de
ter as suas diferenças reconhecidas como elemento de construção da
igualdade. (CANDAU, 2007, p.7-8)

Neste sentido, a luta da escola não se orienta para abolir as diferenças, mas
sim para abolir ou minimizar as desigualdades, o que se pretende na educação é que
um dia estas diferenças sejam tratadas socialmente sem desigualdade. Para isso, é
preponderante ter

como ponto

de partida de toda prática

pedagógica o

reconhecimento das diferenças e trabalhar no sentido da diversidade.
As mudanças curriculares que a Lei 10.639/03 e as DCNERER (2004) propõem
deveriam agir no sentido de inserir outros discursos para o centro do trabalho
pedagógico e operariam numa lógica de descolonização dos currículos. A resignada
política pública propõe buscar através deste novo modelo de educação a valorização
dos movimentos sociais, a valorização da diversidade étnico-racial na escola e a
promoção da igualdade.
Porém, os fatos mostram que o caminho entre a formulação de uma lei e sua
efetivação é muito mais complexo, e as medidas tomadas e ações promovidas
voltadas para a Educação das relações étnico-raciais nos parecem pretender ter
caráter apenas paliativo, ou seja, que podem causar um alívio temporário dos
problemas, que apenas o ameniza, mas não pretende superá-los. Pois, apesar de tais
políticas a população negra continua a ser esquecida, excluída, discriminada e ter
seus diretos violados.
Porém, proteger os direitos do homem e efetivá-los nunca foi tarefa fácil e tal
empreitada se desdobra até o presente momento com muitas falhas por ser uma
missão complexa. Podemos entender de alguma forma a razão pela qual muitas vezes
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o caminho entre a declaração formal de direitos e sua efetivação se mostra um tanto
difícil, entre avanços e recuos, devido à existência de muitas disputas de poder e
interesses que permeiam estes caminhos.
Segundo Fonseca (2013) as “políticas públicas”, que objetivaria o referido “bem
comum”, encobre, no chamado “ciclo das políticas públicas” que se refere à agenda,
formulação, implementação e avaliação, seu caráter conflitivo quanto aos interesses
em disputa e os vetos, por meios distintos, advindos dos grupos sociais que se
sentem, real ou imaginariamente, prejudicados. Tais conflitos podem assumir
conotações de embate de classes sociais. Nesta visão as “políticas públicas” podem
ser caracterizadas como um processo de decisão política que se materializa em
objetivos com resultados esperáveis, normalmente vinculados à transformação de uma
dada realidade, com vetores distintos.
Uma das dificuldades de se pensar as políticas públicas conforme Fonseca
(2013) se assenta no fato de que “políticas públicas” representam uma terminologia de
uso relativamente recente no Brasil e que a maior parte da produção teórica advém do
exterior, o que implica tanto a ausência de particularidades acerca da realidade
brasileira como a tendência de se analisar as “políticas públicas” nacionais na ótica de
outras realidades.
A avaliação de efetividade deve se esforçar para demonstrar o impacto da
política pública nas condições de vida da população atingida, capacidade de
transformação dos grupos sociais ao qual ela se destina. Na análise das informações
em relação ao cumprimento da Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da
História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros verifica-se que a implementação
apesar de previsto como política pública de Estado, apenas se tornou norma sem
eficácia plena.
Enfim, não é fácil detectar a efetividade das políticas públicas e por isso não
apontarei categoricamente se ela está ou não sendo cumprida, dado que tal afirmação
demandaria um estudo e pesquisas mais aprofundadas. Porém, considerando os
pontos apontados neste estudo, podemos dizer que a exclusão, segregação e
ocultação do negro e de sua cultura continuam presentes nos diversos âmbitos da
sociedade. E que para as políticas públicas sejam mais inclusivas e eficazes com
vistas a real transformação, torna-se fundamental enfrentar os interesses constituídos
que sustentam o sistema político brasileiro que as inviabilizam e impossibilitam sua
efetividade.
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Considerações finais
O estabelecimento das políticas trabalhadas neste estudo causou e continua
causando fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. À
educação que foi delegado a missão de empreender a educação para as relações
étnico-raciais e a restruturação do currículo para o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, por ser ela um meio de transmissão da herança social de um
povo às futuras gerações e lugar apropriado para inserir e tratar estas questões como
forma de combater o racismo e a discriminação racial.
Apesar de tais políticas a memória sobre a historicidade da cultura negra
africana e dos afro-brasileiros na escola, bem como as questões que deveriam ser
refletidas, desnaturalizadas, discutidas e esclarecidas visando colaborar no sentido de
desenvolver um novo olhar sem estereótipos acerca da cultura negra, parecem ser
silenciadas, ocultadas e esquecidas.
Ainda é forte esta tendência de ocultar e forçar um esquecimento dos conflitos
e tensões que envolvem as relações raciais na escola. O esquecimento como afirma
Ruiz (2012) possibilita que a violência permaneça oculta nas práticas contribuindo
para sua reprodução como se fosse algo natural na sociedade e por isso ele não deve
prevalecer. A lei 10.639/03 e as Diretrizes (DCNERER/2004) se mostram como um
importante passo institucional, pois, é com o romper do silêncio que se promove um
movimento contrário de abertura e explicitação e criação de novos cenários e
realidades por meio da recuperação da memória dos povos afro-brasileiros e africanos
e assim de sua cultura.
Deste modo, a efetivação das diretrizes no ambiente escolar parece ter intuito
de romper com o esquecimento do negro no desenvolvimento do Brasil, visando
desmistificar e desconstruir o ideário que por séculos vinha-se concebendo como
inerentes a cultura negra e à recuperação de crenças, as tradições, os modos de vida,
os valores e instituições pelos quais estes grupos experimentam sua própria
identidade.
Estas políticas devem ser cumpridas com ética e eficiência para que talentos
ou saídas individuais não continuem sendo as únicas condições para o sucesso e para
superar as situações de desigualdade, uma vez que, sucesso verdadeiro se dará
quando todos tiverem acesso a uma educação emancipatória, que permita aos
indivíduos acessar sua própria cultura, construir sua identidade sabendo de onde veio
e para onde vai. Para encerrar digo que certamente estes direitos e estas políticas
públicas para relações étnico-raciais que propõem esta nova educação demonstram o
empoderamento da comunidade negra e são relevantes uma vez que colocam o negro

3127

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

como sujeito de direitos e reafirmam a existência daqueles que pareciam esquecidos e
que outrora sequer podiam ter acesso a salas de aula.
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CADASTRO ÚNICO: SUAS GARANTIAS E BENEFÍCIOS COMO CONDIÇÕES DE
DIREITOS.

1

Eduardo Gaspar Chaves Cavalcanti da Silva – Secretaria de Assistência Social –
Camaragibe - PE

Este trabalho tem como objetivo, por meio de uma análise das políticas
públicas a partir do Cadastro Único que consiste na base de dados sobre a localização
e as características das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo em
todo o país e partir das informações contidas no sistema do CADÚNICO, a família é
selecionada e inserida para Programas Sociais como o Bolsa Família. Sendo assim,
analisaremos o processo de intervenção da gestão pública do município de
Camaragibe por meio da Secretaria de Assistência Social em estratégias para a
garantia dos direitos, através de um diagnóstico operacional das regras para a
advertência sobre descumprimento das condicionalidades para os programas
assistenciais. Nesse sentido, a argumentação se divide em três seções, além da
introdução e as considerações finais. Na primeira parte é discutida a compreensão da
dinâmica das estratégias e as condições para o recadastramento através das relações
entre os beneficiários e a gestão pública. Na segunda, serão apresentados conceitos
sobre políticas públicas voltadas para o entendimento das condicionalidades no
dialogo com legislação vigente. A terceira é feito um levantamento da realidade
socioassistencial e conhecimento do território municipal e o papel da gestão nas
intervenções sociais por meio da prática do entendimento do contra fluxos gerados do
monitoramento proativo para o acesso aos programas assistenciais.

Palavras - chaves: Bolsa Família, Garantia de Direito, Intervenções Públicas

INTRODUÇÃO
As políticas públicas são ações que visam garantir o acesso efetivo da
população por meio dos direitos constitucionais, e tais políticas quando planejadas,
1

Graduado em Bacharelado em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Gestor
na Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Assistência Social de Camaragibe –PE.
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estruturadas e executadas a partir do diagnóstico do estudo da realidade e problemas
que demandam da intervenção governamental, viabilizam ações fundamentais
relativas ao discurso das desigualdades econômicas profundas que marcam o
processo civilizatório do Brasil. Neste ponto, o diagnóstico torna-se a matriz referencial
da compreensão e a sistematização dos problemas e necessidades populacionais,
assim como o conhecimento de suas características culturais e socioeconômicas.
(BRASIL 2012)
O acesso aos direitos sociais tem como intuito à garantia da promoção e da
qualidade de vida. A partir da reflexão do contexto histórico brasileiro, com o
surgimento dos movimentos e lutas, possibilitou-se identificar através do recorte da
realidade e das relações dentro da sociedade, os resultados dos movimentos por
direitos sociais, ao longo da construção histórica do país, principalmente com a
Constituição Federal de 1988, que estabelece, em seu art. 6º, os direitos sociais que
devem ser garantidos aos cidadãos: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, transformando os direitos formalizados em
direitos consagrados, composto a um sistema de proteção social formado pelo tripé da
seguridade. Contudo, surgem os embates dos movimentos presentes na sociedade, a
fim da garantia dos direitos sociais, mas estes estão condicionados a determinantes
políticos, sociais e econômicos.
O enfoque dos enfrentamentos realizados pela a sociedade civil na luta pela
promoção e garantia dos direitosperpassa na oferta de políticas públicas no
entendimento intersetorialidade, com a abordagem universal da cobertura e
atendimento, que toda a ação no desenvolvimento de programas, busque medir
acesso a bens e serviços para a população privada de capacidades básicas, incapaz
de realizar os objetivos de uma vida saudável, desfrutada com liberdade, dignidade,
autoestima e respeito, assegurando aos direitos humanos que remete, em termos de
normatização, ao nascimento da Organização das Nações Unidas — ONU —, em
1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial a característica da essencialidade.
Sendo assim, condicionar as práticas das políticas públicas em relação aos
direitos humanos, na linguagem da intersetorialidade, é permitir que a partir de tais
políticas possam necessariamente ser desenvolvidas estratégias e ações no contra
fluxo das desigualdades, corrigindo não apenas as disparidades e desequilíbrios entre
as classe sociais, mas em um plano concreto, o fluxo das ações propicie a realização
efetiva da justiça e dos direitos, nos casos de violação destes, considerada compatível
com sua característica da essencialidade bem como da universalidade.
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Criado em 2001 por meio do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e
combate à Fome), o Cadastro Único que consiste na base de dados sobre a
localização e as características das famílias com renda per capita de até meio salário
mínimo em todo o país, fazendo parte de uma estratégia ao combate as
desigualdades sociais, integrando com outros programas e políticas da seguridade
social e garantia dos direitos, tornando-se um instrumento de coleta de informações e
porta de acesso às oportunidades e inclusão social, desenvolvimento das capacidades
produtivas e intelectuais das famílias beneficiadas, visando à sua emancipação
econômica em médio e longo prazo, através de programas complementares a
transferência de renda, tendo como papel à identificação de todas as famílias em
situação de pobreza e das condições do acesso a saúde, educação além de
diagnosticar o padrão de vida, permitindo identificar, localizar, classificar e selecionar
as famílias com perfil para ingresso em suas políticas públicas, cujo maior expoente
hoje é o Programa Bolsa Família (PBF).
Contudo, o debate sobre a emancipação econômica através dos programas
complementares de transferência de renda, como programa 2Luz Para Todos (Tarifa
social) e 3Bolsa Família. Cria-se uma expectativa de inclusão por parte da população
sobre os acessos e oportunidades da garantia de direitos sociais, focalizados em
dados que relata que a pobreza atingiu o menor patamar, quando a transformação é
inserida no entendimento da inclusão. Como descrito a Lei Orgânica de Assistência
social, onde diz que:
Art. 1° A assistência social, direito do cidadão e dever
do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através e um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades básicas. E no seu
artigo Art. 2º A assistência social tem por objetivos: (Redação
dada pela Lei nº 12.435, de 2011) a proteção social, que visa à
garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da
incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011) III - a defesa de direitos, que visa a garantir o
pleno

acesso

aos direitos no

conjunto

das provisões

2

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa do Mistério de Minas e Energia
(MME) que concede descontos de até 65% na conta de luz às famílias de baixa renda e
baixo consumo de energia elétrica.
3
Bolsa Família - Instituído pela Medida Provisória n° 132, em outubro de 2003. É um programa federal de transferência
direta de renda destinada às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Uma das características centrais
do programa é que ele procura associar a transferência do benefício financeiro ao acesso a direitos sociais básicos,
como saúde, alimentação, educação e assistência social.
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socioassistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da
pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às
políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de
condições para atender contingências sociais e promovendo a
universalização dos direitos sociais. (BRASIL, pg 09. 2013).
Com isso, podemos entender que as diretrizes da assistência social rege-se
segundo a lei orgânica da Assistência Social através do art. 4° pelos seguintes
princípios:
“...I- supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; II universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação

de

qualquer

natureza,

garantindo-se

equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação
ampla

dos

benefícios,

serviços,

programas

e

projetos

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder
Público e dos critérios para sua concessão... “ (BRASIL, pg 09.
2013)
É nesta perspectiva que este trabalho apresenta uma discussão sobre o
direcionamento o de políticas públicas no recorte do Cadastro Único e suas garantias
e benefícios como condições de direitos justificadas pelo grau de exclusão e
desigualdade existente no país e toma como exemplo o Programa Bolsa Família, na
advertência sobre descumprimento das condicionalidades para os programas
assistenciais.
2. DINÂMICA E ESTRATÉGIAS PARA A GARANTIA DE DIREITOS ATRAVÉS DO
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE DE CAMARAGIBE - PE
Camaragibe ao longo dos seus 32 anos de emancipação, passou por
transformações em sua formação social e econômica, de Vila de trabalhadores para
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centro comercial e cidade dormitório. A história de Camaragibe é marcada fortemente
pela exploração da mão de obra e outros tipos de violência no tange a perspectiva da
venerabilidade da garantia de direitos. Ainda é comum na população mais experiente
argumentos que revelam a (des)crença das pessoas em organizações sociais na
busca por garantia de direitos.
Com uma população de 144.466 habitantes e uma área de 51,194 km², (censo
2010) Camaragibe apresenta 85% de seu território reconhecido pela Defesa Civil
como área de risco, de difícil acesso. O diagnóstico social do município segundo o
IBGE (2010), relata o cenário de um Centro Urbano com o comercio desordenado,
exploração de mão de obra, baixa relação de pertencimento frente a rotatividade da
população, convivendo também com áreas onde a marginalidade ocupas e tenta
transformar em zona livre para o tráfico de drogas e práticas de exploração sexual.
A sociedade Camaragibense, portanto é caracterizada pelas diferenças sociais,
pelo crescimento desordenado, pelas consequências da falta de acesso aos serviços
estruturadores e por estratégias de sobrevivência que nem sempre condizem com a
dignidade e o desenvolvimento humano.
Em

Camaragibe

as

cinco

Regiões

Políticas

Administrativas

(RPA's)

apresentam demandas comuns e necessidades específicas. A estruturação das
comunidades aponta processos de nascimento, organização política, situações
econômicas e marcas culturais que definem a identidade comunitária.A posição
geográfica é também um importante elemento para a intersetorialidade das ações. Em
alguns territórios a articulação intersetorial para a proteção social básica às famílias
exige muito mais aproximação da Assistência Social com a Saúde a fim de garantir um
atendimento permanente e eficaz entre proteções, já com a Educação, por exemplo, a
intersetorialidade deve ser compreendida em função do processo de inclusão das
famílias através das informações da frequência escolar na base PBF.
Com 18.048 (dezoito mil e quarenta e oito) famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família – PBF, a intersetorialidade se concretiza a partir das condicionalidades.
No entanto, esse ainda é o grande desafio. O PBF ainda está reduzido ao cadastro
que gera o pagamento da bolsa mensalmente e a atividade superficial da Educação
que se restringe a frequência escolar, da Saúde que confere peso e nutrição, na
Assistência terá que definir a partir dos fortalecimentos de vínculos e da reestruturação
das famílias junto aos serviços. (MDS 2013)
O monitoramento, por sua vez, permite a verificação dos resultados e impactos
e na maioria das vezes os indicadores de sucesso (processo/resultado) estão dentro
da área de Educação, Saúde, Defesa civil entre outras. É premente a
complementaridade de ações. Ações sobrepostas devem ser revistas dando lugar à
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ação em Rede. Planejar, implementar, acompanhar, avaliar e replanejar são etapas
contínuas a serem assumidas intersetorialmente de forma coletiva. A partir do
diagnóstico da Rede em processo se faz necessário que a equipe da SEAS
(Secretaria de Assistência Social) seja ampliada para garantir e atingir as metas
apontadas em cada programa e serviço a fim de apontar resultados eficazes e
estruturadores para o PMAS em 2013.
A Região Política Administrativa (RPA) 1 concentra o maior número de bairros
(13) com uma população de 67.035 habitantes (IBGE 2010). Dentro desta região,
localiza-se a maior parte do Centro Urbano; comercio desordenado, exploração de
mão de obra, baixa relação de pertencimento frente a rotatividade da população,
limpeza urbana, frágil compromisso coletivo entre outras.
Na Região Político Administrativa 2 a linha de fronteira com o Município de São
Lourenço da Mata exige um movimento de parceria intermunicipal o que precisa ser
pactuado também entre os Conselhos Setoriais e o Ministério Público. A RPA 2
demanda a lógica de consorcio e projetos que integrem as equipes na perspectiva do
atendimento em complementariedade às famílias dos municípios separadas muitas
vezes por uma rua. A RPA 2 tem (6) bairros e 29.493 habitantes(IBGE 2010) acrescida
muitas vezes dos munícipes de São Lourenço da Mata.
A Região Política Administrativa 3 compreende (5) bairros e comunidades que
nasceram numa área “privilegiada” considerando o acesso, no entanto sem
programação de serviços básicos. Considerada a área mais desprovida de serviço
público a RPA 3 apresenta resquícios dessa história: abandono, negligência, violência
expressando descontentamento e descrença no poder público. Os 15.935 habitantes
(IBGE 2010) da RPA 3 convivem também com áreas onde a marginalidade ocupou e
tenta transformar em zona livre para o tráfico de drogas e práticas de exploração
sexual.
Na RPA 4 encontra-se a maior densidade demográfica do Município (14.837)
habitantes (IBGE 2010). Comum as outras RPA's a área de Tabatinga apresenta
muitos morros concentrando riscos para alguns moradores que constroem casas em
área de deslizamento de barreiras.
A RPA 5 geograficamente apresenta características menos urbana. No
entanto, não é considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
como sendo área rural. Essa identidade tem trazido para os moradores de Aldeia
alguns prejuízos no que se refere ao acesso as conquistas das zonas rurais. O
reconhecimento da não existência da zona rural em Camaragibe tem remetido, por
exemplo, a adequações da lei que exige a compra de percentual da merenda aos
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produtores locais. A RPA 5 faz fronteira com 5 municípios (Abreu e Lima, Araçoiaba,
Recife, Paulista e Paudalho) e tem uma população de 17.166 habitantes. (IBGE 2010).
A marginalidade estrutura as atividades do tráfico de drogas nas áreas de
morro, sobretudo em Santa Mônica (RPA 2) e Tabatinga (RPA4), estando essas
regiões sempre em evidencia na mídia como áreas de risco para a população. Por
outro lado a população dessas áreas sofre preconceitos pelo fato de pertencer ao
território onde a marginalidade tem uma atuação significativa.
Na rede de serviços de educação o município conta com 26 escolas municipais
que oferecem o ensino fundamental 1, dessas, 2 oferecem educação integral e 3
educação infantil. Existe no Município 3 creches gerenciada por Organizações Não
Governamentais que atuam no Município. No total a Secretaria Municipal de Educação
atende 10.598 crianças e adolescentes munícipes de Camaragibe. A Secretaria
Estadual de Educação gerencia 23 escolas que oferecem o ensino fundamental 2 e o
ensino médio. Existe ainda 50 escolas da Rede Privada concentrando a oferta em
educação infantil e ensino fundamental 1 e 2.
Os serviços de saúde correspondem ao modelo do SUS: 39 Unidades de
Saúde da Família oferecem serviços de atenção básica e 03 CEMECs oferecem
serviços de média complexidade. O município conta ainda com 04 equipes do Núcleo
de Apoio a Saúde da Família - NASF que garante assessoria especializada as equipes
que atuam na Atenção Básica.

No município existe uma maternidade e um

Hospital/CEMEC.
Os indicadores sociais do Município de Camaragibe estão intrinsecamente
relacionados ao diagnóstico social. O número de cobertura das Políticas Públicas
frente às demandas apresentadas pela população revelam os indicadores sociais de
inclusão e estruturação das famílias usuárias da Assistência Social. Nesse sentido,
reconhecendo a universalização de Direitos como um princípio da PNAS, os
indicadores sociais recorrem às situações relativas à Educação e a Saúde da
população reconhecendo essas áreas como básicas e transversais a Assistência
Social.
3.

O

ENTENDIMENTO

DAS

CONDICIONALIDADES

NO

DIÁLOGO

COM

RESOLUÇÕES VIGENTE.
Considerado como porta de acesso aos programas sociais e garantia de
direitos, o Cadastro Único, criado em 2001, tem a função de ser um instrumento de
base nacional das informações socioeconômicas da realidade familiar. Estas
informações, são obtidas através de entrevista, analise e características de cada
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família, além de identificar os meios de acessos a bens e serviços. As informações são
coletadas pelas prefeituras municipais e permitem a identificação de potenciais
beneficiários dos programas sociais, e ainda permite mensurar as diversas dimensões
da pobreza, observando o grau de desenvolvimento dos Bairros, Municípios e
Regiões.
Com isso, o Cadastro Único torna-se uma ferramenta importante para o
embasamento da formulação de ações do poder público por meio das informações
coletadas. Sendo assim, auxilia no desenvolvimento de políticas e programas sociais.
As informações contidas no (CadÚnico) são utilizados pelo Programa Bolsa Família,
entre outros programas sociais, tais como, 4o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI), Tarifa Social de Energia Elétrica, isenção em Concursos Públicos entre
outros.
De acordo com a tipificação do

5

SUAS, o espaços de acesso ao

referenciamento das realidades familiar é o CRAS (Centro e Referência da Assistência
Social). Tal espaço funciona como instrumento integrador das políticas, possibilitando
atividades de acompanhamento a 6vigilância Socioassistencial, construção de novos
equipamentos e coletivo dentro dos territórios considerados vulneráveis, permite
potencializar o fortalecimento de vínculos com as famílias e comunidades.
É nestes espaços que os usuários realizam as entrevistas entre outros ações e
acompanhamento. A importância do CRAS na dinâmica das relações sociais como
instrumento de garantia de direito é no levantamento de informações sobre as
vivências de cada família, seus valores, crenças e particularidades, e dados sobre a
cultura da comunidade, que podem servir para a adequação da oferta de serviços
sociais na localidade às suas necessidades. (GABRIEL, E.M. MACHADO, C.D.M.
OLIVEIRA, R.L, Pg 8 2008).
É nesta perspectiva, após a criação da lei 10.836/04, surge o programa Bolsa
Família, destinado à transferência de rendas com condicionalidades, acesso aos
direitos básicos de saúde e educação e a priorização da participação das famílias
atendidas em políticas e programas que promovam a melhoria da qualidade de vida e
emancipação. (art.1°). Os objetivos do Programa Bolsa Família são:

4

O PETI é um Programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar as crianças e adolescentes, de 07 a 14
anos, do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou seja, aquele trabalho que coloca em risco
a saúde e segurança das crianças e adolescentes.
5
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as
ações de assistência social. O SUAS foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir
do previsto na lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).
6
A Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e tem
como objetivo a produção e a sistematização de informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e
risco que incidem sobre famílias e indivíduos.
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“I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em
especial, de saúde, educação e assistência social; II - combater
a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; III estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem
em situação de pobreza e extrema pobreza; IV - combater a
pobreza;

e

V

-

promover

a

intersetorialidade,

a

complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder
Público.” (Art. 4°, Decreto n°5209/04)
Neste cenário, podemos analisar a realidade socioeconômica da cidade de
Camaragibe aos programas desenvolvidos na esfera do governo municipal utilizam
ferramentas para identificação e garantir o atendimento de seu público, como o
Cadastro Único, onde Segundo o MDS (2013), no último relatório emitido sobre a atual
situação da pessoas inseridas no programas sociais o Município Camaragibe em
Setembro de 2013 o total de famílias inscritas no Cadastro Único era de 24.947 dentre
as quais:




11.220 com renda per capita familiar de até R$70,00;
18.973 com renda per capita familiar de até R$ 140,00;
24.140 com renda per capita até meio salário mínimo.
O Programa Bolsa Família (PBF), atualmente possui um quantitativo

populacional inscritos no Cadastro Único no mês de Setembro de 2013, 12.747
famílias, representando uma cobertura de 86,4 % da estimativa de famílias pobres no
município.
Porém, através do indicativo do MDS que por meio da Instrução Operacional nº
67, prevê a exclusão dos cadastros das famílias sem atualização há mais de 48 meses
em abril de 2014, conforme a Portaria MDS nº 177, de 16 de junho de 2011. Além
disso, a ação de exclusão dos cadastrados desatualizados terá impactos positivos no
cálculo do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M), com a melhoria da qualidade e
do nível de atualização dos dados do Programa. Sendo assim, realizamos ações entre
os meses entre Janeiro à Março que promoveu atualização e o retorno destes
munícipes nos programas sociais.
Sendo assim, diante do entendimento da portaria que regulamenta a gestão
das condicionalidades do Programa Bolsa Família a Portaria nº 251, de 12 de
Dezembro de 2012, regulamenta os compromissos das famílias relacionados à saúde
através também da Portaria MS/MDS nº. 2.509, de 18 de novembro de 2004 e à
educação com a Portaria MEC/MDS nº. 3.789, de 17 de novembro de 2004, que o
município de Camaragibe por meio da Secretaria de Assistência Social Montou

3138

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

estratégias para a atualização destas famílias. E tal procedimento, irá qualificar os
dados do Cadastro Único com a retirada dos registros que não tiveram atualizações
por parte das Gestões Municipais e famílias cadastradas ao longo dos últimos quatro
anos e que, por esta razão não reflete mais na realidade socioeconômica destas
famílias.
3.2 Quais as Condicionalidades para a garantia do Direito aos programas?
Segundo CAVALCANTE (2008), As condicionalidades são os compromissos
nas áreas de saúde, educação e assistência social que as famílias atendidas devem
cumprir para assegurar a continuidade no recebimento do benefício financeiro do PBF
(Programa Bolsa Família) com a finalidade de promover o acesso das famílias aos
direitos sociais básicos. Cabe salientar que elas não são uma inovação do PBF, mas
sim originárias dos programas Bolsa Escola, Bolsa-Alimentação e Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), integrado em 2005.
Os compromissos incluem o monitoramento da saúde das crianças e
gestantes, da frequência de 85% das crianças e adolescentes de seis a dezessete
anos na escola e garantia da frequência mínima de 85% da carga horária relativa às
ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes de até quinze
anos, retiradas do trabalho precoce, no âmbito do PETI do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil. Nota-se, portanto, o caráter de intersetorialidade do programa na
medida em que pressupõe ações nessas três áreas das políticas públicas.
3.3. Descumprimento das Condicionalidades
A família fica sujeita a sanções como bloqueio do benefício por um mês, no
segundo registro de descumprimento Suspensão do benefício por dois meses a partir
do terceiro registro de descumprimento, e, reiteradamente, a partir da ocorrência de
novos efeitos no benefício por descumprimento. O Cancelamento do benefício
somente após registro no 7Sistema de Condicionalidades − SICON de que a família foi
inserida em serviço socioassistencial de acompanhamento familiar do município e,
cumulativamente:
7

Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (Sicon) é uma ferramenta para o gerenciamento das
condicionalidades do Bolsa Família. Esse sistema permite a gestores e técnicos responsáveis pelo acompanhamento
das condicionalidades nos estados e municípios executar ações como: consultar famílias com descumprimentos das
condicionalidades; registrar e alterar recurso para o descumprimento quando ocorrerem erros, falhas ou problemas que
ocasionem repercussão indevida; deferir ou indeferir um recurso cadastrado;registrar informações sobre o
acompanhamento das famílias que tiveram descumprimento de condicionalidades.
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a) permaneça em situação de suspensão durante 12 meses, contados a partir da data
de coexistência do acompanhamento familiar e da fase de suspensão; e
b) se, após 12 meses, apresentou novo descumprimento com efeito no benefício nas
repercussões posteriores, respeitando os 6 meses para reinício dos efeitos gradativos.
2º registro de descumprimento: Suspensão - O benefício é suspenso por 60
dias. Não recebe as parcelas suspensas;
3º registro de descumprimento: Cancelamento do benefício.
O poder público deve fazer o acompanhamento gerencial para identificar os
motivos do não cumprimento das condicionalidades. A partir daí, são implementadas
ações de acompanhamento das famílias em descumprimento, consideradas em
situação de maior vulnerabilidade social.
A família que encontra dificuldades em cumprir as condicionalidades , além de
buscar orientações com o gestor municipal do Programa Bolsa Família,deve procurar
o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência
Especializada de Assistência Social (CREAS) ou a equipe de assistência social do
município. O objetivo é auxiliar a família a superar as dificuldades enfrentadas.
Esgotadas as chances de reverter o descumprimento das condicionalidades, a família
pode ter o benefício do Bolsa Família bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado.
3.6. Gestão de Condicionalidades
Com base na portaria n° 177 de 16 de junho de 2011 O Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realiza o acompanhamento das
condicionalidades do Bolsa Família de forma articulada com os Ministérios da
Educação e da Saúde. Nos municípios, o acompanhamento deve ser feito
intersetorialmente entre as áreas de saúde, educação e assistência social.
Os acompanhamentos das condicionalidades são realizados através de
monitoramento é de responsabilizar do poder público pela garantia de acesso aos
serviços e pela busca ativa das famílias mais vulneráveis, identificar, os casos de não
cumprimento nas famílias em situação de maior vulnerabilidade orientando ações no
âmbito da gestão pública para o acompanhamento dessas famílias.
Como resultado, observa-se uma transferência de atribuições e autonomia à
execução local do programa, atendendo ao princípio da descentralização. Ao mesmo
tempo em que possibilita a ampliação do controle tanto estatal quanto da sociedade
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civil sobre as atividades de gestão de benefícios, contemplando, assim, os princípios
da transparência, participação e controle social. (CAVALCANTE 2008).
4. FLUXO E CONTRA FLUXOS DA REALIDADE SOCIOASSISTENCIAL DO
MUNICÍPIO E

MONITORAMENTO CONTINUADO PARA O

ACESSO AOS

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS NA GARANTIA DE DIREITO.
Compreendendo as Políticas Públicas nas áreas da Assistência Social, e diante
de sua especificidade, deve também se integrar às políticas setoriais, visando ao
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.
Os serviços, programas, projetos e benefícios para a gestão municipal têm como
prioridade a família e o território como base de organização. Com isso, passam a ser
definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles
necessitam e pela complexidade são aqueles que garantam o fortalecimento da
convivência familiar e comunitária.
A organização dos serviços socioassistenciais no SUAS seguem as referências
através da Vigilância Social, abrangendo também, os padrões e realidade dos serviços
da assistência. Isso significa que a produção das informações, indicadores e índices
territorializados revelam as situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que
ocorram em famílias/pessoas e vítimas de segregação social.
As áreas que a Política de Assistência Social não oferta Serviços e ações, são
consideradas “Território Descoberto”. A atividade acontece in locus (na residência das
famílias) onde a equipe realiza uma breve entrevista que gera “cadastro” na Ficha De
Identificação da Família e possíveis encaminhamentos. O Território Descoberto
possibilita o diagnóstico que deve embasar o planejamento junto a Rede
Socioassistencial e a definição de metas para o atendimento das famílias.
O CRAS Presente é uma atividade de articulação da Rede Socioassistencial e
prioriza as áreas de difícil acesso que dificulta a vinda da família ao CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social). Neste sentido, a atividade gera diagnóstico,
atendimento e encaminhamento (referência). O CRAS PRESENTE leva à população
as ofertas de proteção social básica (cadastros, oficinas, palestras entre outras). A
mobilização é fundamental para o sucesso da atividade devendo envolver toda rede
socioassistencial numa ampla divulgação que popularize ainda mais o Serviço. A Rede
Socioassistencial deve ocupar também o espaço divulgando suas ofertas (ex. Pastoral
da Criança, Associações entre outras). Cada CRAS PRESENTE reflete a eficiência e a
eficácia da intervenção em rede.
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Sendo assim, alguns movimentos realizados pela secretaria a partir do
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, foi o FORUM
INTERSETORIAL buscando ampliar a compreensão sobre o processo de inclusão
social a partir da equidade e universalidade de direitos. O Fórum é itinerante
percorrendo as cinco Regiões Política Administrativa - RPA, sendo essa uma
importante estratégia para direcionar a discussão para a realidade dos territórios e
promover a articulação e equipes locais na busca de resolutividade e oferta dos
serviços com maior qualidade, atingindo assim a mobilização das famílias no
cumprimento de suas responsabilidades.
Estruturas para construção de vínculo e para a universalização de direitos
promovidos pela secretária é ter atualmente a cobertura de 90% das Regiões Políticas
Administrativas (presença de equipamentos sociais nas 4 RPA's) e de 100% de oferta
presente, não significa 100% de cobertura das famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social. As ofertas ainda estão restritas as pessoas. A segmentação
ainda sobrepõe a nucleação da família. Os esforços das equipes e da gestão como
todo tem sido em definir metodologia que considere a teoria sistêmica e firme os
campos comuns e os núcleos específicos presentes nas 8Proteções Social Básica e
9

Proteção Social Especial.


Garantir

de

forma

continua

o

referenciamento,

atendimento,

acompanhamento das famílias oriundas dos territórios, a fim de promover o











8

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
Os indicadores sociais das políticas básicas que revelam o campo de
exclusão e as possibilidades de inclusão social;
A expectativa da família em relação a Assistência Social;
Ampliar a atuação da Rede socioassistencial nos territórios;
Os canais de mobilização junto as famílias;
O movimento político dentro dos territórios;
A intersetorialidade e as ações em Rede (complementaridade);
A inexistência de serviço de alta complexidade (pessoas idosas, crianças e

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive
em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou
fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
9

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se

encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação
trabalho infantil, entre outras.
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mulheres vítimas de violência). Entre outros.
Como política pública de proteção social e tendo como fundamento a garantia
de direitos a famílias, a População em Situação de Risco e Rua, objetiva um conjunto
de serviços, ações e intervenções especializadas de proteção social especial de média
e alta complexidade que contribuam para minorar os agravos sociais e o combate às
violações de direitos voltados as pessoas que se encontram em situação de risco
pessoal e/ou social e de rua. Dentro destes serviços, o município de Camaragibe
executa o programa:
.



Centro da Criança e do Adolescente I Prioriza o atendimento e
acompanhamento psicossocial às crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e/ou social, na faixa etária de 07 a 17 anos, bem como a seus
familiares. A meta para serem atingidas até o final do 1º Semestre de 2014 é



do acompanhamento de 100 crianças;
Centro da Juventude - Destina-se a atender adolescentes na faixa etária de
14 a 17 e jovens adultos na faixa etária entre 18 a 30 anos em situação de
risco pessoal e/ou social. Tem como objetivo garantir como forma de acesso
aos direitos a inserção de Jovens e adolescentes em vulnerabilidade e risco
social em cursos profissionais oferecidos aos usuários estabelecendo parceria
com o – SENAI e SENAC e com outros serviços e órgãos do Governo
Municipal

de

Camaragibe,

principalmente

com

a

Secretaria

de

Desenvolvimento Econômico – SEDEC. A meta de atendimento no município
são de 200 usuários neste serviço.
4.2. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do TrabalhoACESSUAS/TRABALHO
Este Programa possui o objetivo de promover a integração dos usuários da
assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização
social. A integração ao mundo do trabalho dar-se-á por meio da integração de ações
das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do
protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho
Suas ações poderão ser executadas de forma direta pelo município ou DF ou em
parceria com entidades e organizações de assistência social.
Em Camaragibe a perspectiva é atender em 2014 2.459 famílias nas 05 RPA’s
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em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 16 e 59 anos. Sendo
necessária equipe especifica para seu funcionamento e tendo como parceiro
SENAI, SENAC para realização e certificação dos cursos, bem como a SEDEC-Cg
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cidadania) Do Município de Camaragibe
- PE.
4.3. Programa Pernambuco no Batente
É um programa de inclusão produtiva do Governo do Estado, voltado para as
comunidades em situação de vulnerabilidade e risco, causa das por pobreza. Consiste
em cofinanciamento do Governo Federal para projetos de desenvolvimento de
políticas emancipatórias sustentáveis. Contém apresentação, manual de orientação
aos municípios e questionário. Cada município deve habilitar-se junto ao Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS,
Em Camaragibe o programa irá beneficiar em media 200 famílias,
prioritariamente de início as que estejam inseridas nos Programas Sociais do Cadastro
Único

e

Bolsa

Família.

Sendo

necessária

funcionamento e tendo como parceiro

equipe

especifica

para

seu

Sistema “S” para a realização e certificação

10

de cursos.
4.4. AÇÕES REALIZADAS
Necessidades e Demandas na Consolidação das estratégias
NECESSIDADES
Popularizar
a
Assistência Social

DEMANDAS
política
de Busca Ativa; publicizar os
serviços, Programas e
projetos
Reordenar
e
estruturar
os Compor Equipes; Implantar
Serviços da Assistência social Cras 3
com base no Suas

10

ESTRATÉGIAS
Cras Presente
descobertos.

nos

Território

Realizar Diagnóstico na Rpa3;
promover
intercâmbios,
intersetoriais.

Sistema “S” é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar ao conjunto de onze instituições de

interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira. SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural; SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio; SESC - Serviço Social do
Comércio; SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; SENAI - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial; SESI - Serviço Social da Indústria; SEST - Serviço Social de Transporte; SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte; SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas
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a

matricialidade Ampliar Investimento Em
Capacitação
Para
O
Desenvolvimento
De
Metodologia De Trabalho
Com Família
Universalizar Os Direitos
Intensificar
Articulação
Intersetorial;

Pautar Estudo De Casos No
Observatório
Da
Assistência
Social; Organizar Os Cadastros
Das Famílias Hierarquizando
Prioridades;
Aprofundar conhecimentos dos
usuários para o exercício de
cidadania
Equidade no Acesso
Atualizar Diagnóstico das Busca
Ativa;
definição
de
Famílias
produzindo percentual de famílias a serem
análise
sobre
as acompanhadas In locus.
necessidades registradas x
notificadas In lócus.
Intersetorialidade nas Ações
Sensibilizar equipes para Plano
Intersetorial;
Fórum
Ação Articulada e Integrada Intersetorial.
Participação dos (as) Usuários Fortalecer a Autonomia e Grupos Temáticos Para Ampliar o
Através da Formação dos Grupos Interesse do Usuário (a) Conhecimento e Popularizar As
Em Relação às Ações e Discussões.
Objetivos Propostos.
Fortalecimento do Controle Social Disponibilizar informações Assembleias de Famílias, Cras
atualizando
a Presente, Território Descoberto,
População/Segmentos das Projeto Sala de Espera.
Famílias atendidos nos
Programas e Projetos
A gestão da Secretária de Assistência Social realizou no período de janeiro até o final
de fevereiro de 2014, estão previstos buscas ativas nos seguintes formatos:


Cartaz



Carta convite





Divulgação nas redes de serviço (Assistência, Saúde e Educação).

1º Etapa

2º Etapa

3º Etapa Divulgação nas redes

Cartaz

Carta Convite

de serviço

Produção

e

confecção

 Saúde
de
 Elaboração e Confecção da

através

das

agentes

cartazes para a divulgação e Carta convite; Distribuição comunitárias de saúde, fazer a
publicização do que defini o item nos serviços da assistência publicização e divulgação sendo


(CRAS) para a realização multiplicares do que prever os

meta;
Período

de

execução

não da identificação dos nomes objetivos;


cumprido, devido à questão do e endereços;
tempo curto entre a ação e a
publicização.

Etiquetagem
das

cartas

e

Assistência

seleção finalização
para

a apresentadas,

Social
das
a

após

a

etapas
unidade

do

divulgação nas redes de Bolsa Família irá verificar se
serviços

conseguiu atingir a meta aplicada
através da busca ativa
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RESULTADOS ENCONTRADOS
Pontos positivos com as ações:
1º Etapa

2º Etapa

3º Etapa Divulgação nas redes

Cartaz

Carta Convite

de serviço

Cartazes para a divulgação:
 Carta

convite;
 Saúde

através

Apenas ajudaram na publicização Distribuição nos serviços comunitárias
da ação.

da

assistência

para

a

(CRAS) publicização

realização

da aonde

das

de
e

agentes

saúde,

a

divulgação

foi

obtemos

os

melhores

identificação dos nomes resultados, divido as Agentes
e

endereços:

para

Facilitou comunitárias estar diariamente

constatar

o no

território

referêncimento da família realidade
no serviço.

e

conhecer

socioeconômica

famílias.

OBS.: No levantamento realizado, O Núcleo de Apoio aos Programas da
Assistência Social do município de Camaragibe – NAPAS atendia 50 pessoas por dia
até o fim do mês de Fevereiro uma média de 1000 atendimento/mês.


Do inicio do mês de Março até o momento, o atendimento passou a ser
de 150 pessoas ao dia, isso implicar em um maior número de cadastros



atualizados totalizando mais de 4500 atendimento/mês.
Com este dado, podemos concluir que: Além das demandas diárias
com as famílias para a atualização a cada dois anos, houve um
aumento significativo no atendimento, devido ao processo de
publicização como mostra o quadro:

PERÍODO
Antes

da

ATENDIMENTO
ação

50 Atendimentos/Dia

TOTAL
+_ 1000 atendimentos/ mês

Fevereiro de 2014
Após

publicização

convite”

Março

“cartas + 150 Atendimentos/Dia
até

+_ 4500 atendimentos/ mês

o

momento atual.



Pontos negativos com as ações:
Falecimento da base familiar;
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Mudança de endereço para outro município;
Acessos aos endereços, tendo em vista o tempo da não realização da
atualização;
Dificuldade em encontrar as pessoas pelo nome (muitos são identificados
pelos apelidos);
Contingente técnico para a realização da busca ativa;
O prazo para realização da ação, tendo em vista o quantitativo para a busca
ativa.
Mudança socioeconômica, onde algumas famílias quando receberam as
cartas, mostrava não ter mais interesse pela a estabilidade financeira (
aposentadoria, BPC entre outros), por mais que houve o incentivo da equipe de
busca, informando sobre outras realizações com a atualização do cadastro
único no acesso a tarifa social, inserção em concursos e etc..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios da Gestão do Município de Camaragibe através da Secretaria de
Assistência Social prevê rompimento com a cultura do assistencialismo, que perpetua
em nosso país, principalmente no último século, onde a política praticada era no
atendimento aos necessitados com a prática de uma política paternalista, ao “pobre
coitado”. Sendo assim, elimina-se tais práticas e ações fragmentadas e garantindo o
atendimento das necessidades com a perspectiva de aumentar a cobertura e acesso
aos direitos sociais a população, buscando as articulações com as demais Políticas
Públicas.
Com a transferência direta de renda às famílias no reforço ao exercício de
direitos sociais básicos, por meio do acompanhamento das CONDICIONALIDADES, o
que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações
Apoio ao desenvolvimento de capacidades das famílias por meio da articulação com
programas e ações complementares de qualificação, de geração de emprego e renda,
de alfabetização, entre outros.
O objetivo das condicionalidades é elevar o grau de efetivação de direitos
sociais por meio do acesso aos serviços sociais básicos de saúde, educação e
assistência social.
Caso não seja encontrados as famílias ou pessoas através da busca ativa e elas não
atualizarem os cadastros até data poderão ter os benefícios bloqueados e os cadastro
excluídos da base do Cadastro Único ao município, a partir do final Abril de 2014.
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Neste caso, a meta da gestão municipal é continuar com o trabalho de atualização,
mesmo após para evitar o cancelamento em 2014.
Neste

cenário,

a

Gestão

Municipal

identificou

a

necessidade

da

descentralização do programa BOLSA FAIMÍLIA com descentralização do cadastro
único nos serviços da Assistência espalhados no território municipal. Com isso, a
Cidade de Camaragibe ganhará uma maior cobertura tanto da Política Nacional
quanto o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para garantir a inclusão social,
prevenção à vulnerabilidade social, na busca da autonomia dos beneficiários dos
programas de transferência de renda, abandonando a ideia do assistencialismo e
promovendo o Suas como uma política de direito.
Com a descentralizada ação será realizada dentro dos CRAS, onde a família,
não precisará comparecer até um núcleo de apoio, mas na própria RPA, em que seu
bairro estar localizado. Neste sentido, com a descentralização do Cadastro Único, o
município terá mecanismos em toda a região politicamente administrada para
selecionar o público-alvo e incluir em diversos outros programas e benefícios sociais,
tais como: Tarifa Social de Energia Elétrica; Carteira do Idoso; Isenção de taxas para
concursos públicos; Telefone Social, Aposentadoria para segurado facultativo sem
renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua
residência, entre outros.
Por Fim, a Gestão irá criar o “Encontro Anual Para os Beneficiários do
Programa Bolsa Família”. O encontro será realizado com a intenção de esclarecer
informações,

divulgar

os

serviços

socioassistenciais,

educativos

e

cursos

profissionalizantes disponibilizados no município e para destacar os direitos e deveres
para receber a transferência de renda deste Programa. No encontro, as estruturas
trabalhadas temas que abordem as ações para a garantia dos Direitos Sociais por
parte da Responsabilidade do Poder Público e da Responsabilidade da Sociedade
Civil.
O objetivo é minimizar os números da desigualdade e garantir uma vida digna
aos munícipes de Camaragibe, a Administração Municipal através da Secretaria de
Assistência Social tem executado várias ações destinadas ao bem estar e qualidade
de vida das famílias que precisam de auxílio, pretendendo com esta ação oportunizar
as famílias desde a inserção, atualizações, palestras e orientações em todo territorial
municipal.
A meta da SEAS é procurar comparecer aos territórios principalmente aos que
não possuem cobertura socioassistencial, orientando e mantendo contato mais direto
com as famílias, para que estas pessoas saibam quais benefícios têm por direito, e
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como fazer para que estes sejam inseridos nos Programa para que tenham o subsídio
necessário para uma vida com dignidade.
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TRABALHO FEMININO E OS DIREITOS HUMANOS NA FEIRA DA SULANCA DE
CARUARU. GÊNERO E EXCLUSÃO SOCIAL.
Por: Juliana Gouveia Alves da Silva. 1
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, TRABALHO, DIREITOS HUMANOS, FEIRA, EXCLUSÃO.
INTRODUÇÃO
O objeto desse estudo tem como foco o trabalho feminino na feira da Sulanca de
Caruaru, sob a luz dos direitos humanos e as relações de gênero; ao passo que na
Declaração dos Direitos Humanos, artigo 23, inciso 1 afirma: “Todo ser humano tem direito
ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e satisfatórias de trabalho e à
proteção quanto ao desemprego”2.
O trabalho feminino na feira da Sulanca de Caruaru vem sendo nossa preocupação
desde o curso de especialização, onde constatamos a importância do trabalho das mulheres
sulanqueiras, para suas famílias, como também para a cidade de Caruaru como um todo,
pois contribuem para a economia local e para o desenvolvimento social, regional e para a
organização e proteção da família. Neste momento pretendemos refletir em que condições
esse trabalho é realizado e se os Direitos Humanos são respeitados nessa conjuntura.
Refletir sobre Diretos Humanos na atualidade é ter em mente a gama de direitos
políticos, sociais, civis, culturais, étnicos, sexuais, que permeiam a construção cidadã
moderna; além do acesso a esses direitos. Nas discussões de Gênero e Direitos Humanos
entender que o espaço conquistado é um direito e que este é fruto de um prélio incessante
ao longo da história; que não existe inferioridade em relação a sexo, etnia, cultura e que
existe um longo caminho na construção de um debate e de uma prática em favor do respeito
ao ser humano, em toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, ao observar o trabalho
feminino algo nos chama a atenção, o impulso para que a mulher encontre uma nova forma
de estar no mundo, pois ao tornar-se economicamente independente a mulher vivencia
experiências que ocasiona mudanças nas suas relações intra e extra familiares o mundo e
sua própria existência, além de ser necessário para sua subsistência e de sua prole.
Segundo Beauvoir, “foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a
separava do homem; só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta” 3.

1

Mestranda em Direitos Humanos pelo CAC-UFPE, possui licenciatura plena em História e
especialista em História do Brasil. Membro do Grupo de Pesquisa Educação, Inclusão Social e
Direitos Humanos do CAA do Agreste- UFPE.
2
EICHENBERG, Rosaura; HUNT, Lynn. A Invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009. Pag. 234.
3
BEAUIVOIR, Simone. O Segundo Sexo. A experiência vivida, São Paulo: Difusão Europeia do Livro,
1967 pag.449.
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Em relação ao trabalho feminino Studart afirma que “trabalhar é transformar a
natureza e construir a cultura, tarefa que distingue o homem do animal. A mulher não pode
seguir como primata, reduzida ao seu papel biológico” 4. Utilizando como suporte referencial
o trabalho feminino, não tentamos generalizar a condição dessas trabalhadoras, muitas
mulheres não estudam por falta de oportunidade; a feira aparece como refúgio para sua
sobrevivência, pois mesmo que trabalhem durante a produção de suas mercadorias toda a
semana, as vendas na feira se dão em um dia, estas ficam afastadas de seus lares por
menos tempo que uma jornada de 44 horas semanais; não afirmando com isso, que tenham
seus direitos garantidos. Sob esta ótica de garantia de direitos para as trabalhadoras da
Feira da Sulanca de Caruaru é que pretendemos debruçar nossos estudos.
O artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, afirma que todo ser humano tem
assegurado a condição mínima de sobrevivência “e os serviços sociais indispensáveis, bem
como o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou
perda dos meios de subsistência em circunstancias fora do seu controle” 5. Nesse sentido é
necessário voltar nosso olhar à atualidade e ao contexto que enfrentam as trabalhadoras da
feira da Sulanca de Caruaru, percebendo a invisibilidade enfrentada por elas ao longo da
história da cidade que se confunde com a história de suas muitas feiras. O trabalho da
mulher feirante é em geral a única fonte de renda para grande parte dessas trabalhadoras e
para suas famílias. Nesta feira comercializam-se roupas, dos mais variados tipos e tecidos,
cama, mesa e banho e até utilidades para o lar. Este estudo também se justifica pela
ausência de pesquisas sobre o papel das mulheres na Feira da Sulanca de Caruaru, sobre
os impactos de uma saída do lar para o comércio em situação de extrema precariedade.
Nesse sentido a pesquisa questiona: De que forma os Direitos Humanos são garantidos ou
violados às mulheres que trabalham na Feira da Sulanca de Caruaru-PE.
Para esse fim ressaltamos os seguintes objetivos: Avaliar a relação entre a
aplicabilidade dos Direitos Humanos e as condições de trabalho das mulheres na Feira da
Sulanca de Caruaru- PE. ; Caracterizar as situações de vulnerabilidades sociais enfrentadas
por suas trabalhadoras da Feira da Sulanca de Caruaru e os impactos na família e na
organização do trabalho na feira; Identificar as políticas públicas voltadas à mulher
trabalhadora na feira da Sulanca de Caruaru –PE. ; Discutir a relevância do debate: Gênero
e Direitos Humanos para o desenvolvimento de políticas públicas de apoio a mulher em seu

4

STUDART, Heloneida. Mulher objeto de cama e mesa, Petrópolis, RJ: Vozes, 1974, pag.41.
EICHENBERG, Rosaura; HUNT, Lynn. A Invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009. Pag. 235.
5
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processo de emancipação social e econômica e Contribuir para a discussão dos Direitos
Humanos no universo na feira da Sulanca de Caruaru, para a visibilidade do trabalho
feminino e na construção mais justas das relações de gênero em espaços de feiras.
CONHECENDO O CENÁRIO
A feira da Sulanca fica localizada no parque 18 de Maio na cidade Caruaru, esta
situada na região do Agreste Central de Pernambuco. Esta feira ajuda a compor a
tradicional feira de Caruaru, composta por várias feiras, que tem uma música de mesmo
nome, esta foi homenageada por Onildo Almeida em uma letra belíssima retratando a
diversidade de produtos encontrados nesse espaço. Caruaru está situado no agreste
pernambucano e ganhou fama através do comércio, de sua arte e do turismo.
Segundo Ferreira a história desta cidade teve inicio: “No final do século XVII, a
partir da chegada da família dos Rodrigues de Sá- tomando posse de “suas” terras, no Vale
Médio do Rio Ipojuca- e do surgimento das primeiras fazendas de gado e de cultura de
subsistência (...), nas terras que hoje integram este município.” 6 A construção de uma
capela, hoje a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, também contribuiu para agrupamento
de pessoas que aproveitam para trocar seus produtos, quando viam aos encontros na
Capela. Esta capela representa a transformação da fazenda em povoado, pois fora ela,
apenas em Bezerros os moradores da redondeza poderiam acompanhar um ritual religioso.
Assim é “nesse contexto histórico, que encontramos as raízes da feira livre de
Caruaru, nas últimas décadas do século XVIII e XIX.” 7, como afirma Ferreira ao se remeter
as relações sociais que se desenrolaram nesta localidade. Hoje a feira é registrada como
patrimônio cultural e imaterial do povo brasileiro, onde segundo o IPHAN a cidade cresceu
por conta da feira “Assim, a feira cresceu juntamente com a cidade e foi um dos principais
motores do seu desenvolvimento social e econômico” e ainda:
é um lugar de memória e de continuidade de saberes, fazeres, produtos e
expressões artísticas tradicionais que continuam vivos no comércio de gado e dos
produtos de couro, nos brinquedos reciclados, nas figuras de barro inventadas por
Mestre Vitalino, nas redes de tear, nos utensílios de flandres, no cordel, nas gomas
e farinhas de mandioca, nas ervas e raízes medicinais. Sem sua dinâmica e o
mercado que a Feira proporciona, esses saberes e fazeres já teriam desaparecido.
É, por fim, um lugar de socialização, de permanente construção de identidades e de
exposição da criatividade popular, tanto em seus aspectos tradicionais como em sua
capacidade de recriação, invenção e inovação. A Feira de Caruaru são muitas feiras,
que podem se transformar ou desaparecer em função das transformações da própria

6

FERREIRA, Josué Euzébio. Ocupação humana do Agreste Pernambucano: uma abordagem
Antropológica para a história de Caruaru. Caruaru, Idéia, 2001, p 70.
7
IDEM, p.105
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sociedade e da própria cultura. É um Lugar de referência viva da história e da cultura
8
do agreste pernambucano, e, de modo mais geral, da cultura nordestina (...).

A salvaguarda da Feira de Caruaru também compreende a identificação de seus
problemas sócio espaciais, como o crescimento desordenado da feira, que se ampliou em
quase cinco vezes nos últimos vinte anos. Dessa forma até pouco tempo existia a discussão
se a feira da Sulanca mudaria de local, essa discussão hoje segundo a Prefeitura Municipal
ficará com a mudança da feira afastando-se do centro da cidade. No entanto esta feira é
inserida no Polo têxtil de Pernambuco, o segundo polo têxtil do Brasil que na atualidade
apenas São Paulo apresenta um maior desempenho produtivo que este polo e que segundo
o jornal o Estadão e em seguida a Folha:
O polo de confecções do agreste pernambucano, cujo motor se concentra
nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, registrou um
aumento de oito mil novos empreendimentos ligados ao setor, na última
década, além de uma expansão territorial do negócio, que agora abrange
9
outros dez municípios da região, localizada no semiárido.
POLO TEXTIL – Segundo maior produtor têxtil do Brasil, atrás apenas de
São Paulo, o Agreste pernambucano é formado por 13 cidades que
respondem por mais de 18 mil unidades produtivas. Juntas, elas geram
mais de 150 mil postos de trabalho, produzem cerca de 900 milhões de
peças ao ano e são responsáveis pela movimentação de R$ 3,2 bilhões em
10
negócios.

É nesse espaço que começamos a estudar as condições do trabalho feminino, além
de representatividade histórica, política e social, não só para o município e a região, como
para todo o estado. Inserido em uma grande cadeia produtiva e econômica, onde em um
estado com mais de 180 municípios a cidade de Caruaru teve o maior PIB é a maior
concentração de empregos do interior do estado.
Com relação aos municípios do interior, destaque para Caruaru (3,09%),
Petrolina (2,9%), Vitória de Santo Antão (1,3%), Garanhuns (1,2%) e Belo
Jardim (0,89%). Com o novo ranking, Caruaru, localizado no Agreste
Central, volta a ser o maior município do interior e o sexto maior do Estado.
Atividades como o comércio, os serviços prestados às empresas e a
administração pública foram os responsáveis pela posição de destaque do
11
município no comportamento do PIB.

8

Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo administrativo nº
01450.002945/2006-24 e anexos e apensos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento
sobre este lugar, contido em documentos textuais, bibliográficos e audiovisuais. O presente Registro
está de acordo com a decisão proferida na 51ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, realizada no dia 07 de dezembro de 2006. Data do Registro: 20 de dezembro de 2006.
9
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,agreste-tem-2-maior-polo-textil-do-pais,981078,0.htm.
Acesso em 13/04/2014.
10
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/economia/noticias/arqs/2014/03/0029.html
Acesso em 13/04/2014.
11
http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepeidem/exibir_noticia?groupId=19941&articleId=111
8198&templateId=82535 Acesso em 13/04/2014.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Discutir gênero hoje é analisar uma edificação social ao longo da história, um
amadurecimento da condição do ser humano em relação ao ser humano, inclusive como
natureza; Bobbio defende que os direitos do homem não nascem todos de uma vez, são
frutos de lutas e conquistas de acordo com a construção histórica e que “Embora as
exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente em diversas fases ou
gerações, suas espécies são sempre — com relação aos poderes constituídos, apenas
duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios”

12

. Segundo

Branco:
O ultimo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) aponta o Brasil na 80ª posição em um ranking de 146 países. Uma
das razões para tal condição é o alto Índice de Desigualdade de Gênero
(IDG), um dos indicadores complementares ao Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Dois fatores são especialmente significativos: apenas 9,6%
dos assentos do Congresso Nacional são ocupados por mulheres; e a
inserção no mercado de trabalho, cuja taxa é de 60,1% de mulheres contra
81,9 % de homens. Outro dado, divulgado pelo Global Gender Gap Report
2011, um relatório do Fórum Econômico Mundial, é que a imensa
disparidade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo.
13

A luta pela construção do que Beauvoir chama de ser mulher e apontara no seu livro
Segundo Sexo continua; hoje nos deparamos com os vários femininos que demonstram as
várias formas da mulher se perceber na sociedade, e mesmo depois de tantos movimentos
buscando a igualdade de direitos o debate sobre gênero não conseguiu adentrar em todas
as organizações sociais. As mulheres continuam sendo vítimas de violência, de
discriminação social, financeira e como vários estudos apontam essas questões só
aumentam em favor da cor da pele, da classe social, da condição física.
Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua
vassala; os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de
condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher
arca com um pesado handicap. Em quase nenhum país, seu estatuto legal
é idêntico ao do homem e muitas vezes este último a prejudica
consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente
reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos costumes sua
expressão concreta. Economicamente, homens e mulheres constituem
como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros têm
situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de
êxito que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam na indústria, na
política etc, maior número de lugares e os postos mais importantes. Além
dos podêres concretos que possuem, revestem-se de um prestígio cuja
12

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Pag.09
BRANCO, Luciana Temer Castelo. O Feminino e o Direito à igualdade: Ações afirmativas e a
consolidação da igualdade material. IN FERRAZ, Carolina Valença (coord.) – São Paulo- SP: Saraiva,
2013, p. 82
13
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tradição a educação da criança mantém: o presente envolve o passado e no
14
passado toda a história foi feita pelos homens.

Passados mais de quarenta anos após a edição de 1970 do Livro o Segundo Sexo e
como os problemas continuam, digamos que não na mesma proporção, pois se
compararmos com a década de “1960, as mulheres eram representadas inicialmente por
seus pais e posteriormente por seus maridos. Foi o estatuto da Mulher Casada- Lei n.
4.121/62- que concebeu o fim da incapacidade relativa às mulheres casadas” 15
As aspirações das mulheres brasileiras mudaram significativamente a partir
de fins do século XIX, com o advento da República. Ao lado das mulheres
pobres, desde sempre inseridas no mercado de trabalho, passaram a
buscá-lo também aquelas dos segmentos médios e mesmo mais elevados
da sociedade. Para isso colaborou, entre outros motivos, o fato de os
produtos consumidos pelas famílias, com a industrialização, passarem a ser
adquiridos no mercado, dando lugar a crescente necessidade de
16
contribuição financeira por parte das mulheres

Com relação ao trabalho feminino no Brasil temos a Consolidação da Lei do
Trabalho-CLT que mesmo o intuito não ser discuti-la não podemos deixar de citar, pois, em
seu artigo III apresenta leis de proteção a mulher, algumas questões que fazem parte da
gama de direito de todo trabalhador, outras que zelam pelo direito da criança e o “Art. 373-A.
Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso
da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos
trabalhistas, é vedado: (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)”17
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja
referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a
natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;
(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do
trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de
gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente
incompatível; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como
variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e
oportunidades de ascensão profissional; (Incluído pela Lei nº 9.799, de
26.5.1999)
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para
comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no
emprego; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

14

BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo. Fatos e mitos.- São Paulo- SP: Difusão Europeia do Livro,
1970, p.14.
15
FERRAZ, Carolina Valença e LEITE, Glauber Salomão. A mulher nas relações familiares: A
desconstrução de gêneros para a edificação da igualdade como garantia do desenvolvimento
humano e social. IN FERRAZ, Carolina Valença (coord.) – São Paulo- SP: Saraiva, 2013, p. 373.
16
SOIHET, Rachel. A conquista do espaço Público. IN PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana
Maria (orgs.) Nova História das Mulheres no Brasil.São Paulo- SP: Contexto, 2013,p. 218.
17
BRASIL, CLT IN http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm acesso em
13/04/2014.
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V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para
deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas
privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de
gravidez; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas
18
empregadas ou funcionárias. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

Entre outras questões nesta lei deixa aberta a possibilidade de políticas que
diminuam a desigualdade entre os sexos, embora Freire e Filho discutam que a CLT
“também privilegia o funcionamento da atividade empresarial em detrimento da própria vida
do trabalhador, já que contempla a possibilidade de realização de horas extras
continuamente.

19

“. São dois lados da mesma lei. No texto Feirantes: Possíveis

Contribuições, Sá apresenta questões importantes vinculadas ao trabalho dos feirantes,
dentre elas o que nos chama atenção é o fato de:
Duas comparações relacionadas ao desempenho de atividades econômicas
podem ser feitas entre os gêneros, recuperando os extremos do quesito
escolaridade. O analfabetismo (14% nas mulheres e zero nos homens) e a
conclusão do antigo segundo grau 16,7% para os homens e 4,8% para as
mulheres podem ser diretamente relacionados à diferença no percentual de
homens que tiveram atividades anteriores formais (37,5%) em relação as
mulheres (23,8%). Se um dos requisitos básicos exigidos ao ingresso no
mercado é a escolaridade completa, aqueles que não ao atendem estão em
desvantagem. Algo que acaba por apontar aos nãos escolarizados um
20
caminho que lhes é possível, o da informalidade.

Questões apontadas acima a respeito da escolaridade das mulheres nos faz refletir
sobre que situações possibilitam o trabalho feminino na feira da Sulanca de Caruaru.
Acreditamos que nessa construção feminina em busca da sobrevivência no espaço da feira
da Sulanca de Caruaru, as mulheres se constroem menos dependentes e assim com uma
condição de vulnerabilidade menor, inclusive quanto a violência; que surge uma nova visão
feminina de si, com novas possibilidades e dimensões de vida; que uma nova cultura é
construída e um rompimento com o padrão definido para as mulheres ocorre, emergindo
uma nova postura para as trabalhadoras, mães, seres humanos, integrantes da sociedade
caruaruense, onde a invisibilidade enfrentada pelas mulheres ao longo da história se faz
presente na atualidade, neste espaço de construção social. Segundo Hunt:

18

IDEM
FREIRE, Marco Aurélio da Silva e FILHO, Oton de Albuquerque Vasconcelos. Jornada
extraordinária: Quando a Constituição é contra o cidadão. IN SÁ, Márcio (orgs.). Trabalho: questões
no Brasil e no agreste Pernambucano –Recife- PE: ED. Universitária da UFPE, 2013,p. 58.
20
SÁ, Marcio. Feirantes: Possíveis Contribuições. IN SÁ, Márcio (orgs.). Trabalho: questões no Brasil
e no agreste Pernambucano –Recife- PE: ED. Universitária da UFPE, 2013,p. 107,108.
19
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A simpatia e a sensibilidade atuavam em muitos grupos não emancipados,
mas não das mulheres. (...) Depois de 1789, muitos revolucionários
franceses assumiriam posições públicas e vociferantes em favor dos direitos
dos protestantes, judeus, negros livres e até escravos, ao mesmo tempo
que se oporiam ativamente a conceder direitos as mulheres. (...) As
mulheres não obtiveram direitos políticos iguais em nenhum lugar antes do
21
século XX .

No Brasil ao iniciar do século XX muitas mudanças e modernizações ocorreram,
porém as discussões dos direitos das mulheres ainda eram vistos com preconceito e
desconfiança. Rago afirma que as mulheres trabalhadoras desse período eram enxergadas
como “Frágeis e infelizes para os jornalistas, perigosas e indesejáveis para os patrões,
passivas e inconscientes para os militantes políticos, perdidas e degeneradas para os
médicos e juristas.” 22 Ainda discutindo o trabalho feminino nesse período, Rago aponta para
questões, que ainda hoje enfrentamos na atualidade e especificamos a feira da Sulanca de
Caruaru, como o trabalho de crianças e jovens e jornada excessiva de trabalho.
Além disso, muitas mulheres eram costureiras e completavam o orçamento
doméstico trabalhando em casa, às vezes até 18 horas por dia, para alguma
fábrica de chapéu ou alfaiataria. Segundo o jornal Fanfulla, de 4 de maio de
1913, eram milhares as mulheres que, em São Paulo, usavam desse
expediente. Para os industriais, era um negócio bastante lucrativo, porque
deixavam de pagar determinados impostos e ainda exploravam
discretamente uma força de trabalho cuja capacidade de resistência era
23
considerada baixa .

Um século depois; uma Declaração de Direitos Humanos elaborada nesse espaço de
tempo; uma Constituição Federal datada de 1988 onde o artigo 1º, conforme Moraes
discute, tem como IV fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
afirmando que
é através do trabalho que o homem garante sua subsistência e o
crescimento do país, prevendo a constituição, em diversas paisagens, a
liberdade, o respeito e a dignidade do trabalhador (por exemplo; CF, arts.
5º, XIII; 6º; 7º; 8º; 194-104). Como salienta Paolo Barile, a garantia da
proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado, mas
também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor do
crescimento do país ( Diritti dell’uomo e liberta fondamentalli. Bolonha: Il
Molino, 1984.p.105). Em relação ás limitações à livre iniciativa devem
“corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva, sem
o aniquilamento das atividades reguladas” (Ementário STJ nº 11/254- REsp

21

EICHENBERG, Rosaura; HUNT, Lynn. A Invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009, pag. 66.
22
RAGO, Margareth, Trabalho feminino e sexualidade IN, DELPRIORE, Mary (org.) História das
Mulheres do Brasil- São Paulo: Contexto, 2004, pag.579.
23
IDEM, pag. 581.
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nº29.999-6- RS. Rel. Min Demócrito Reinaldo. 1º T. Unânime. DJ, 17-1024
94)

E ainda as mulheres trabalhadoras enfrentam questões referentes a violação de
Direitos Humanos; enfrentando a discriminação; a invisibilidade; a carga horária excessiva;
salários inferiores; o cuidado com a prole; mas essa afirmação é generalizada sob o viés da
condição que entendemos a mulher enfrentar na sociedade brasileira ainda hoje e
especificando as trabalhadoras da feira da Sulanca de Caruaru. É a luz dessa análise que
nos questionamos sobre quais os enfrentamentos violadores de Direitos Humanos que elas
se defrontam? Como tais violações impactam a sua família e interferem em seu trabalho?
Como conseguem enfrentar as situações de vulnerabilidade, invisibilidade? Quais políticas
governamentais que as apoiam? Compreendendo que o conceito de políticas públicas nos
propicia um vasto entendimento refletimos que:
No âmbito da produção legislativa o termo política pública tem sido
reservado para designar os sistemas legais com pretensão de vasta
amplitude, os quais definem competências administrativas, estabelecem
princípios, diretrizes e regras, e em alguns casos impõem metas e preveem
resultados específicos. São as chamadas normas-gerais ou leis-quadro,
instituidoras das políticas nacionais, normalmente inseridas no âmbito das
competências administrativas comuns ou legislativas concorrentes
previstas, respectivamente, nos arts. 23 e 24 da Constituição Federal de
1988. É importante assinalar que as leis produzidas com a tarefa de
delinear competências que inicialmente estão difusas são extremamente
importantes, na medida em que permitem correlacionar obrigações
25
constitucionais e respectivos entes federativos.

Assim as políticas públicas podem ser um aporte de desenvolvimento não só
individual como coletivo para as feirantes, nesse caso específico da Sulanca. Sendo
Caruaru uma cidade localizada no Agreste de Pernambuco, cuja história se entrelaça a
história de suas feiras, que segundo Ferreira “em 1819 a feira já era considerada um polo de
desenvolvimento do povoado” 26 que deu origem a cidade em questão, parte significativa da
população,

na

atualidade,

tem

sua

sobrevivência

ligada

ao

seu

comércio

e

consequentemente as suas feiras e muitas mulheres atuam no mercado de trabalho dentro
de unidades econômicas familiares.
A feira da Sulanca de Caruaru é um espaço vitrine onde semanalmente circulam
milhares de pessoas dos mais variados estados do Nordeste para abastecer comércios
24

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts.1º a 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9ed. - São Paulo- SP:
Atlas, 2011, p.49.
25
FONTE, Felipe de Melo. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais: elementos de fundamentação
do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático de direito. – São Paulo-SP:
Saraiva, 2013, p.31,32.
26
FERREIRA, Josué Euzébio. Ocupação humana do Agreste Pernambucano: uma abordagem
Antropológica para a história de Caruaru. Caruaru, Idéia, 2001, pag.110.
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locais. O trabalho feminino é visivelmente observado por visitantes e compradores, porém a
mulher feirante não exerce papel relevante nas relações políticas locais, nem discutem em
espaço público ou através de suas associações, direitos específicos. Como entender esta
situação em Caruaru, aonde a Secretaria Especial da Mulher vem atuando claramente na
defesa dos Diretos das Mulheres? Até que ponto esta invisibilidade é descaso do poder
público ou do machismo predominante nas relações de gênero na Feira da Sulanca de
Caruaru?
FEIRA DA SULANCA, TRABALHO FEMININO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS.
Neste momento discutimos algumas informações preliminares sobre o nosso objeto
de estudo; a feira da Sulanca que funciona no Parque 18 de Maio, onde outras feiras
também funcionam, como a feira do Paraguai, de ervas, de alumínio, de sapato e que juntas
formam a feira de Caruaru. Sendo a feira da Sulanca mantida em grande maioria pela
comercialização de confecção, é comum encontrarmos as feirantes como vendedoras e
confeccionadoras de suas mercadorias. Nesse sentido esta feira possibilita as mulheres
comercializarem seus produtos uma vez na semana e os produzirem em casa durante a
maior parte dos dias.
Acreditamos que o acesso a esse espaço de trabalho pelas mulheres se dar em
grande parte pela informalidade, não apenas do comércio dos produtos como também ao
acesso a este espaço já que a principio não identificamos um acompanhamento sistemático
da Prefeitura Municipal, o que em alguns casos é possibilitador principalmente para as
feirantes de pequeno porte.
O analfabetismo (14% nas mulheres e zero nos homens) e a conclusão do
antigo segundo grau 16,7% para os homens e 4,8% para as mulheres
podem ser diretamente relacionados à diferença no percentual de homens
que tiveram atividades anteriores formais (37,5%) em relação as mulheres
(23,8%). Se um dos requisitos básicos exigidos ao ingresso no mercado é a
escolaridade completa, aqueles que não ao atendem estão em
desvantagem. Algo que acaba por apontar aos nãos escolarizados um
27
caminho que lhes é possível, o da informalidade.

Concordamos com Sá quando ele discute que a não formação ou a baixa formação
escolar possibilita o ingressar na feira da Sulanca, já que não necessita de formação
específica, em alguns casos nem um lugar para expor suas mercadorias, pois muitas
feirantes comercializam em suas próprias mãos caminhando pelas ruas onde a feira
acontece.

27

SÁ, Marcio. Feirantes: Possíveis Contribuições. IN SÁ, Márcio (orgs.). Trabalho: questões no Brasil
e no agreste Pernambucano –Recife- PE: ED. Universitária da UFPE, 2013,p.108.
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Então como analisar a Feira da Sulanca de Caruaru, pois se existe uma parcela
significativa da sociedade, não só de Caruaru como de cidade circunvizinhas, sem formação
para o mercado de trabalho e que encontram refugio para sobreviver neste espaço de
grande comercialização e que ao mesmo tempo estão vulneráveis por tantas questões que
englobam essa feira, por exemplo, o horário de funcionamento que na maior parte do ano
acontece durante a madrugada, a falta de infraestrutura, inclusive banheiros, segurança,
questões trabalhistas como seguridade social e respeito a própria CLT, dentre tantas
questões não podemos esquecer do trabalho infantil que também faz parte desse contexto
em muitos casos por suas mães não terem onde deixar seus filhos.
Como informamos esses são os primeiros passos desse caminho em prol de
contribuir para a discussão dos Direitos Humanos e melhor condição de trabalho para as
principalmente para as feirantes por considerarmos que as condições de trabalho precisam
garantir a cada cidadã a dignidade individual e coletiva, para esse fim veremos os caminhos
metodológicos.
METODOLOGIA
Como discutimos este texto descende do pré- projeto para o mestrado em Direitos
Humanos o intuito do mesmo é de melhor entender a aplicação dos Direitos Humanos na
feira da Sulanca de Caruaru, assim para a dissertação é que iniciaremos o nosso estudo
com um levantamento bibliográfico, sobre as publicações referentes aos Direitos Humanos e
ao trabalho feminino com ênfase nas feiras, esse método segundo Gonçalves “Trata-se do
primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa; sua finalidade é conhecer as diferentes
contribuições científicas sobre o assunto que se pretende estudar.” 28. Utilizaremos quanto ao
objeto problema a técnica de pesquisa qualitativa esta segundo Gressler é “utilizada quando
se busca descrever a complexidade de determinado problema”29 A reflexão em torno dessa
técnica é com a descrição e apresentação da realidade tal como é em sua essência.
Utilizaremos de depoimentos, análise de discurso e observação do espaço e das
relações construídas no ambiente da feira para a construção desta pesquisa. Além da
pesquisa bibliográfica, a pesquisa exploratória, se justifica por não encontrarmos registros
sobre o trabalho feminino na Feira da Sulanca de Caruaru, até o momento. E quanto aos
objetivos, descritiva, pois:

28

GONÇALVES, Hortência de A. Manual da Metodologia da Pesquisa cientifica. São Paulo;
Avercamp, 2005, p.58.
29
GRESLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo: Loyola, 2004, p.43.
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Sua preocupação é descobrir a freqüência com que o fenômeno ocorre, sua
relação e conexão com outros, sua natureza e características. Ela é
utilizada principalmente em Ciências Humanas e Sociais, abordando
problemas que não estão documentados, e pode assumir várias formas,
entre os quais se destacam: estudos exploratórios, pesquisa de opinião,
estudos descritivos, pesquisa de motivação, estudo de caso, pesquisa
30
documental e pesquisa histórica .

A nossa observação também basear-se-á em entrevistas que segundo Gil define
“como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula
perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação.” 31 Ainda
referente a entrevista acreditamos que, esta com pauta é a que melhor se adéqua porque
apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma relação de
pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu
curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O
entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar
livremente à medida que refere às pautas assinaladas. Quando este se
afasta delas, o entrevistador intervém, embora de maneira suficientemente
32
sutil, para preservar a espontaneidade do processo .

O campo de pesquisa tem como espaço delimitado a feira da Sulanca de Caruaru
que ocorre no Parque 18 de Maio. A pesquisa será realizada com mulheres que negociam
na feira da Sulanca de Caruaru, cadastradas no Departamento de Feiras e Mercados de
Caruaru. Utilizando como critério de inclusão essa pesquisa propõe como foco apenas as
feirantes que trabalham com confecção e que residam na cidade de Caruaru. A coleta de
dados ocorrerá por pesquisa bibliográfica, documental, entrevistas, base de dados da
Prefeitura de Caruaru, Previdência Social e Secretaria Especial da Mulher de Caruaru e os
dados serão submetidos à análise de conteúdo, ou de acordo com o que será definido em
orientação.
CONCLUSÕES PARCIAIS.
Como informamos no início do texto o referente artigo tem sua origem no pré-projeto
submetido ao Centro de Artes e Comunicação- CAC na Universidade Federal de
Pernambuco- UFPE. Este se encontra em processo de reformulação buscando melhor
adequar-se a realidade cientifica, bem como ao campo de estudo que é a Feira da Sulanca
de Caruaru.

30

IDEM Cit. 11, p. 91
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social - São Paulo: Atlas, 2008, p.109.
32
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social - São Paulo: Atlas, 2008, p.112.
31
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A feira da Sulanca é parte importante na economia do município de Caruaru, como
também para o estado de Pernambuco como um todo contribuindo com o Produto Interno
Bruto e para a competitividade do Polo Têxtil da região.
As questões relativas às mulheres encontram-se por vezes encobertas por uma
nuvem que dissipa a realidade e que por isso prolongam a sua existência e que por mais
que tenhamos avançado o caminho é longo até alcançarmos a tão sonhada igualdade.
Ainda hoje tantas questões permeiam a violação de direitos nas relações de gênero.
Com esse estudo objetivamos contribuir para a melhoria das condições de trabalho
na Feira da Sulanca, bem como políticas que atendam as necessidades das trabalhadoras
da Feira. Já que esse universo abriga centenas e em alguns momentos milhares de pessoas
e contribuem efetivamente para a economia local e regional.
Até o momento o que identificamos é que as condições de trabalho não contribuem
para a garantia da dignidade humana das feirantes, a necessidade de subsistência é o que
possibilita a comercialização naquele espaço. Porém temos um longo caminho a percorrer
esperamos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁVILA NETO, Maria Inácia d´. O autoritarismo e a mulher: o jogo da dominação
macho-fêmea no Brasil. Rio de Janeiro: Artes e Contos, 1994.
BEAUIVOIR, Simone. O Segundo Sexo. A experiência vivida, São Paulo: Difusão
Europeia do Livro, 1967.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: Campus, 2004.
DELPRIORE, Mary (org.) História das Mulheres do Brasil - São Paulo: Contexto,
2004
EICHENBERG, Rosaura; HUNT, Lynn. A Invenção dos direitos humanos. São Paulo:
COMPANHIA DAS LETRAS, 2009.
FERREIRA, Josué Euzébio. Ocupação humana do Agreste Pernambucano: uma
abordagem Antropológica para a história de Caruaru. Caruaru, Idéia, 2001.
FERRAZ, Carolina Valença (coord.) – São Paulo- SP: Saraiva, 2013.
FONTE, Felipe de Melo. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais: elementos de
fundamentação do controle jurisdicional de políticas públicas no estado democrático
de direito. – São Paulo-SP: Saraiva, 2013.

3162

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social - São Paulo: Atlas, 2008.
GONÇALVES, Hortência de A. Manual da Metodologia da Pesquisa cientifica. São
Paulo; Avercamp, 2005.
GRESLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo:
Loyola, 2004.
LiISLY, Andrea . História e gênero. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários
aos arts.1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e
jurisprudência. 9ed. - São Paulo- SP: Atlas, 2011.
NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social
em São Paulo-Sp: Companhia das letras, 2001.
SCHUMAHER, Schuma e Brasil, Érico Vital. Dicionário das Mulheres no Brasil de
1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
STUDART, Heloneida. Mulher objeto de cama e mesa, Petrópolis, RJ: Vozes, 1974.
TOURAINE, Alain. O mundo das mulheres; tradução de Francisco Morás. PetrópolisRJ: Vozes, 2007.
TRINDADE, Etelvina Maria de Castro. Espaço urbano e cidadania feminina no
Paraná na virada do século, Revista História Questões & Debates nº30, CuritibaPR: Editora da UFPR, 1999.
VENTURI, Gustavo. A mulher brasileira nos espaços público privado- São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria (orgs.) Nova História das
Mulheres no Brasil.São Paulo- SP: Contexto, 2013
SITES
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,agreste-tem-2-maior-polo-textil-dopais,981078,0.htm. Acesso em 13/04/2014.
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/economia/noticias/arqs/2014/03/
0029.html Acesso em 13/04/2014
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm acesso em 13/04/2014.

3163

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

Eros Sousa¹
Ludmila Ribeiro²
Vinicius Couto³
Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública
(CRISP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
As políticas de segurança pública pensadas para a Copa
do Mundo de 2014 podem garantir os Direitos Humanos?4

Resumo:
A proposta deste trabalho é analisar as políticas de segurança pública
estruturadas para a Copa do Mundo de 2014 e em fase de implantação na cidade de
Belo Horizonte. Para tanto, foram utilizadas duas fontes de informação: os
documentos que apresentam as ações previstas para essa seara como forma de
garantir a viabilidade do mundial e as entrevistas semiestruturadas com atores chaves
deste processo no estado de Minas Gerais. Os resultados indicam um excesso de
ênfase na construção de infraestrutura física sem o mesmo destaque para a
necessidade de se preparar as forças policiais para uma atuação dentro de
paradigmas de direitos humanos.

Introdução:
A questão da segurança pública no Brasil tem sido, cada vez mais, alvo de
debates e estudos científicos, dado a variedade de componentes e fenômenos que
são afetos ao tema. 5 Esse debate passa, em grande medida, pela definição dos
modelos de Segurança Pública a serem adotados pelos governos (federais, estaduais
e municipais) e pelas instituições policiais. Nesse sentido, um dos elementos centrais
em torno do debate tem sido a discussão sobre um dos principais - senão o principal -

¹Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
²Professora Adjunta do departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
³Doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4Este texto foi desenvolvido no âmbito do projeto “Legados e oportunidades Gerados pela Copa do
Mundo 2014 na cidade de Belo Horizonte”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do auxílio nº. 400049/2013-9
5 Nesse sentido, ver Mingardi (2013)
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agente público responsável pela atuação direta na efetivação da segurança pública: o
policial.
A reflexão acerca do papel desempenhado pela polícia é de interesse central
para o tema. Mudanças nos paradigmas de formação e atuação do agente policial é
tópico em constante debate nesses estudos. O grande desafio identificado é a
implementação de novos planos de ação que, muitas vezes, são carentes de diretrizes
de treinamento e formação.
Esse estudo pretende contribuir para o debate, procurando problematizar,
principalmente, aspectos da formação da Polícia Militar em Minas Gerais, utilizando o
mote Copa do Mundo como pano de fundo da análise. Toda a mobilização gerada em
torno do mega-evento ajudou a evidenciar e exemplificar alguns aspectos
problemáticos acerca do modelo de segurança pública vigente em nosso estado, que
focaliza muito mais a questão da infraestrutura do que a questão da formação e
treinamento.
A lógica que permeia essa análise é a de que uma nova política pública (no
caso, segurança pública durante a Copa) apenas pode ser cristalizada se ela vier
acompanhada de programas de treinamento que reforcem os paradigmas de ação que
se deseja institucionalizar. Nesse processo, primeiramente os policiais devem ser
informados sobre a existência de um novo modelo de policiamento. Em seguida, é
preciso socializar os policiais nessa nova ideologia a partir de um programa
consistente de formação e treinamento, composto por cursos, estágios, seminários e
palestras levando à emergência de um novo sistema de crenças, valores e atitudes em
toda a tropa. Esse, contudo, apenas se institucionalizará se vier acompanhado de um
código de conduta que passe a reforçar positivamente ações em consonância com tais
dispositivos (elogios) e rechaçar aquelas em desacordo com a nova filosofia
(processos de punição / disciplina policial).
O presente artigo pretende enfocar as ações planejadas no âmbito da política
pública de segurança para a Copa do Mundo de 2014 e as que de fato foram
executadas até o momento, procurando verificar os desdobramentos em termos de
treinamentos condizentes com o que se espera da ação policial durante o evento
FIFA. Para tanto foram identificados os principais programas de planejamento e linhas
de ação adotadas pelo poder público e pelas forças de segurança. As duas fontes
principais de informação manejadas para essa finalidade foram (1) os documentos
oficiais, que apresentam as ações previstas para essa seara, como forma de garantir a
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viabilidade do mundial; e (2) as entrevistas semiestruturadas com atores-chaves deste
processo no estado de Minas Gerais.

O papel da polícia em um regime democrático
Em um regime democrático é imperativo que os diversos atores sociais sejam
respeitados em sua diversidade. Desta forma, espera-se que o poder público seja
capaz de garantir os direitos fundamentais do cidadão, quais sejam: o direito à vida, à
liberdade e à integridade física. Em sociedades complexas e heterogêneas, como a
brasileira, essas garantias assumem matizes das mais diversas, tendo em vista a
pluralidade de reivindicações e demandas sociais.
Parece haver no país um aumento da insatisfação popular em relação à
capacidade do estado de prover os direitos fundamentais. Neste sentindo, movimentos
pela melhoria do transporte público, pela democratização do uso do espaço urbano,
pelo acesso à moradia digna, em repúdio à violência contra a mulher, contra o
machismo, entre outros, estão cada vez mais em voga. O exemplo mais recente e
emblemático foram os manifestos que tomaram conta do país em junho do ano
passado, dado o número de participantes e da diversidade de demandas que ali se
apresentaram (Maia e Rocha, 2014).
A atuação dos agentes de segurança, com destaque para a Polícia Militar, é o
elemento que mais se destaca no âmbito das jornadas de junho em razão do seu
questionamento ante a capacidade de garantia de direitos, uma vez que o agente
policial é o representante e o detentor efetivo do uso da violência. Em sua interação
com o cidadão, o policial é o elemento mais direto da concretização do estado de
direito, pois é ele o servidor público responsável por garantir e promover a segurança
dos indivíduos no sentido mais imediato do termo. Dessa forma, ele está ali na
condição, não só de representante, mas na personificação do poder público.
Um dos pressupostos básicos da atividade policial é o monopólio do uso da
coerção física, ou seja, o policial possui o poder, formalmente institucionalizado, de
recorrer ao uso da força quando julgar necessário e conveniente. Além disso, a
simples prerrogativa do uso da força é um elemento mediador da atuação policial.
Afinal:
“ a competência exclusiva da polícia é o uso da força física, real ou
por ameaça, para afetar o comportamento. (…) A polícia se distingue,
não pelo uso real da força, mas por possuir a autorização para usá-la.
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Mesmo quando não usam da força, ela está por trás de toda
interação que acontece” (Bayley, 2001).

Esse monopólio do uso da força física, mais do que institucionalizado, precisa
ser legitimado junto ao corpo social, no sentido de ser usado segundo os critérios da
razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, com respeito à doutrina de proteção e
defesa dos Direitos Humanos (DDHH). De outra forma, esse poder legal é esvaziado
em sua legitimidade, e o recurso à violência passa a ser mero instrumento de
dominação e repressão.
Apesar da garantia formal dos direitos à cidadania pautada no DDHH, a
violência policial ainda é fator marcante da realidade brasileira. O que se observa na
prática policial é um cenário de abuso e desrespeito a esses princípios. Um recente
estudo divulgado no 7º anuário Brasileiro de Segurança Pública (2013) revela que a
polícia brasileira está entre as mais letais das Américas.6 Os dados são extremamente
alarmantes: somente em 2012, 1.890 pessoas foram mortas no Brasil em confronto
com policiais. A violência policial no país está à frente de países como México, com
1.652 mortes e Venezuela, com 704 mortes. Todos os dias, pelo menos cinco pessoas
são vítimas fatais da ação policial no Brasil. No entender dos coordenadores do
estudo:
“os dados também indicam que o nosso sistema de segurança é
ineficiente,

paga mal aos

policiais

e convive

com

padrões

operacionais inaceitáveis de letalidade e vitimização policial, com
baixas taxas de esclarecimentos de delitos e precárias condições de
encarceramento. Não conseguimos oferecer serviços de qualidade,
reduzir a insegurança e aumentar a confiança da população nas
instituições.” Bueno et al (2013, p. 120)

Outras práticas que também violam Direitos Humanos, como detenção e prisão
arbitrárias, ainda são sistematicamente empregadas na ação policial. Vários estudos
mostram como a lógica de funcionamento das instituições policiais ainda apresenta
fortes resquícios do período ditatorial brasileiro (Neme, 2000). Apesar dos grandes
ganhos com o retorno do regime democrático e a promulgação da Constituição
Federal de 1988, a herança autoritária ainda ressoa na prática policial até os dias de
hoje e não foi superada em diversos aspectos.

6

Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/7aedicao
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Uma das formas de resolver esse problema é investindo em programas de
formação e treinamento dos policiais, no sentido de se constituir um sistema de
crenças, valores e atitudes que coloque a preservação da vida e dos demais direitos
de todos os cidadãos – inclusive, os que praticam crimes – como dimensão a ser
respeitada acima de todas as outras (Neme e Cubas, 2006).

O legado autoritário:
A instituição da CF de 1988 não foi capaz de provocar as mudanças estruturais
necessárias nas instituições policiais. No estudo intitulado (Re) Estruturação da
Segurança Pública no Brasil, Renato Lima e Patrícia Nogueira demonstram como o
viés penal e criminalista no tratamento do tema, persiste como herança das práticas
institucionais desenhadas pelo regime militar de 1964. Mesmo a redemocratização e o
estabelecimento de uma nova constituição em 1988, não foram capazes de superar
esse modelo e dar nova perspectiva no tratamento do tema da Segurança Pública.
A ausência de reformas consistentes, tanto institucionais quanto jurídicas, fez
com que o aparato de segurança e de justiça criminal mantivessem, basicamente, as
mesmas estruturas e práticas institucionais do regime militar. As políticas de
Segurança Pública, adotadas no pós 1988, carregam a herança de políticas criminais
pautadas no direito penal forte e absoluto. Os avanços nessa área foram incipientes e
residuais, sendo que a grande modificação se resumiu ao caráter do policiamento,
retirando-o do campo da “defesa nacional” e das forças armadas, atribuindo-lhe
natureza de policiamento civil. Esses progressos são limitados para o enfrentamento
da questão em toda sua complexidade, dado que a Constituição de 1988 não
provocou mudanças significativas no tratamento do tema:
“A Constituição Federal de 1988 acabou, assim, reproduzindo aquilo
que Theodomiro Dias Neto afirma como sendo a redução de políticas
de segurança ao espaço da política criminal, notadamente marcada
pela intervenção penal, num processo de reificação e supremacia de
um ponto de vista: Criminalizador na interpretação dos conflitos
sociais / Concentrador da segurança pública no universo Jurídico e
Policial e, por último / Deslegitimador da participação social e da
contribuição de outros profissionais que não os do campo jurídico
para a administração de conflitos.” (LIMA e NOGUEIRA, 2011)

Outro fator agravante é a Polícia Militar estar colocada como força auxiliar do
Exército - de acordo com a disposição legal presente na CF 1988, na forma do art.
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144, ∫6º e do Decreto-Lei 667/1969. De acordo com as análises realizadas à época,
haveria a necessidade de subordinação das PM´s ao Comando do Exército em razão
da eventual necessidade de mobilização dessas instituições para fins de defesa
nacional. 7 Isso implica em efeitos diretos na formação dos policiais militares (a
designação militar nesse caso é bem emblemática), pois presume seu emprego como
tropa de infantaria, pronta a combater o inimigo, em casos excepcionais. Essa
situação ainda é reforçada em razão da subordinação do agente policial à legislação
militar, tanto penal quanto disciplinar.
Como se não bastassem estes reflexos, a Polícia Militar já experimentou a
influência direta dessa disposição legal nos anos de chumbo – período em que esteve
de fato subordinada diretamente ao exército (e por sua vez aos interesses do governo
ditatorial), entre os anos de 1964 a 1985:
“Por fim, as polícias ainda não se adaptaram ao novo paradigma
político surgido após a Constituição de 1988. A subordinação direta
das PM ao exército entre os anos de 1964 e 1985, a prevalência da
doutrina da segurança nacional e o uso das polícias para a repressão
política deixaram marcas profundas nos procedimentos utilizados por
essas instituições e serviram para cindir a sociedade da polícia, como
se a última não fizesse parte da primeira.” (Sankievicz, et al 2005, p
06. )

Nesse sentido, foi detectada a premência e a necessidade de se realizar uma
mudança estrutural nos paradigmas das Políticas de Segurança Pública adotadas até
então. Nesse ínterim foi estabelecido no ano de 2003 a Matriz Curricular Nacional, que
trouxe como grande mudança a implementação do conceito de Segurança Cidadã.

Os pressupostos da Segurança Cidadã
O conceito de Segurança Cidadã privilegia um enfoque interdisciplinar sobre a
questão da Segurança Pública e busca lançar uma abordagem que integre as várias
dimensões do problema. Portanto, objetiva-se um planejamento que una as diversas
políticas públicas em torno de um mesmo conceito, no sentido de se complementarem
na busca por soluções – dado que fenômenos como crime e violência são tratados em
sua multicausalidade.

7

Nesse sentido, ver Zaverucha (2001)
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“A perspectiva de Segurança Cidadã parte da natureza multicausal da
violência e da criminalidade urbana. Considerando essa causalidade
múltipla, privilegia-se uma estratégia integral para promover a
convivência e a segurança cidadã, ou seja, busca-se incorporar
ações em diversas áreas temáticas relacionadas aos fatores de risco
da violência e ambientes onde a violência pode ser gerada, além de
agregar múltiplos atores para o trabalho conjunto.” (Disponível em:

http://www.pnud.org.br/SegurancaCidada.aspx, acesso em 14 de
abril de 2014)

Portanto, existe uma mudança fundamental no paradigma de que a
criminalidade e violência são assuntos restritos à polícia e à justiça criminal, mas sim
que esses fenômenos precisam ser entendidos e enfrentados em toda sua
complexidade. Essa nova diretriz da Segurança Cidadã, proposta principalmente pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vem na tentativa de
superar o tratamento dado à Segurança Pública até então, tanto por parte dos
governos, quanto das instituições policiais.
O conceito primordial de Segurança Cidadã deveria servir de parâmetro para
orientar o planejamento e as ações dos governos no âmbito das instituições de
segurança pública em geral e das policiais em especial, tendo sempre em mente a
abordagem multi e interdisciplinar. Essa diretriz reverbera nas mais diversas esferas,
desde o planejamento das políticas públicas de segurança até o treinamento das
forças policiais.
Entende-se que a partir de alterações no sistema de formação é que se pode
mudar radicalmente os paradigmas de atuação das organizações policiais.
Exatamente por isso, sempre que um novo conceito é constituído no âmbito de
documentos internacionais, a preocupação imediata é com a estruturação de
programas de capacitação que viabilizem a efetiva mudança dos sistemas de crenças,
valores e atitudes de todos os agentes da corporação.
Tânia Pinc (2009) argumenta que para se operar essas transformações
efetivas na atuação policial a capacitação precisa focar naquilo que a autora chama de
“comportamentos vitais” dos agentes; comportamentos esses que seguem uma lógica
baseada no “código das ruas” – esse código engloba uma série de valores e
representações compartilhadas pelos policias que executam o trabalho de rua. Esses
agentes desenvolvem mecanismos de ação e resposta que são tidos como básicos
para manter sua segurança na realização da atividade. Portanto, as técnicas de
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treinamento precisam levar em conta a atividade concreta do policial; sem essa
consonância, o treinamento dificilmente irá gerar mudanças reais na ação.
“Isso não quer dizer que o policial da ponta da linha atue contra a
organização, mas sim que ele pode desenvolver mecanismos
contrários aos da política interna, porém, básicos para sua
sobrevivência, ao menos do ponto de vista deles. E isso está
estritamente relacionado ao “código das ruas”. Identificar e inverter
esses comportamentos pode contribuir para mudar muitas outras
condutas.”(PINC, 2009, p. 52 – Revista Brasileira de Segurança
Pública )

O problema que se coloca é o lugar da formação no âmbito das organizações
de segurança pública em geral e das polícias em especial. Isso porque:
“o processo de atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos
referentes às práticas policiais, é percebido pelos departamentos de
polícia como um luxo. Tal investimento só será realizado se o tempo,
os recursos e a equipe permitirem, pois ainda não são considerados
indispensáveis para um trabalho complexo e tão sério”. (Goldstein
2005, p. 42)

Dito de outra forma, como as agências não privilegiam os programas de
formação e treinamento como pedra angular de suas políticas públicas, para mudar a
forma de ação de tais profissionais, é preciso aproveitar de momentos críticos, como
rupturas com a ordem anterior (mudança de regime, etc), ou janelas de oportunidade,
como as ocasionadas por mega-eventos, como a Copa do Mundo por exemplo.
No caso brasileiro, como tal alteração na forma de atuação das polícias não
ocorreu com a mudança de regime, em que pese as iniciativas pensadas para essa
finalidade, os gestores públicos – nacionais, estaduais e municipais – procuraram se
apropriar da Copa do Mundo de 2014 para institucionalizar o conceito de segurança
cidadã, há muito inserido na Matriz Curricular Nacional. Contudo, as entrevistas com
gestores policiais em Minas Gerais indicam a apropriação do mega-evento mais uma
vez como forma de reestruturação física de tais agências, em detrimento de uma
ênfase na forma de atuação de seus agentes. Esses são, portanto, os temas das
próximas seções.
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A formação em segurança cidadã em Minas Gerais – um breve panorama

Em 2003, foi apresentada a Matriz Curricular Nacional (MCN), uma espécie de
cartilha elaborada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Segurança
Nacional (SENASP), que contém uma série de recomendações a respeito do
treinamento e das práticas “ideais” a serem adotadas pelas forças de segurança
pública de todo país.

Esse documento possui um forte enfoque no conceito de

Segurança Cidadã, procurando sumarizar “todos os subsídios teórico-metodológicos
utilizados na orientação dos processos de planejamento e avaliação das atividades
formativas dos profissionais da área de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil
e Bombeiros)”, os quais passariam a ser descritos num só documento. A perspectiva
para a elaboração de tal normativa foi a de:
“Favorecer a compreensão do exercício da atividade de segurança
pública como prática da cidadania, da participação profissional, social
e política num Estado Democrático de Direito, estimulando a adoção
de atitudes de justiça, cooperação, respeito à lei, promoção humana e
repúdio a qualquer forma de intolerância”.

8

A Matriz sofreu sua primeira revisão em 2005, quando foram agregados ao
trabalho realizado pela SENASP outros dois documentos: (1) as Diretrizes
Pedagógicas para as Atividades Formativas dos Profissionais da Área de Segurança
Pública, um conjunto de orientações para o planejamento, acompanhamento e
avaliação das atividades formativas e (2) a Malha Curricular, um núcleo comum
composto por disciplinas que congregam conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais.9
A Matriz Curricular Nacional completou 10 anos em 2013 e pouco se avançou
na questão da formação e capacitação dos quadros policiais dentro dos moldes da
Segurança Cidadã. Apesar da divulgação e da visibilidade, o conceito da Segurança
Cidadã ainda possui muito pouco espaço dentro das instituições de segurança. Sua
implementação ainda se apresenta como algo distante da realidade policial. Nesse
ponto a capacitação precisa ser entendida como elemento fundamental para a
superação dos velhos paradigmas, mas ainda não o é, tal como demonstrado pelos
estudos já realizados sobre formação policial.
8

Disponível em:
http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/Apostila_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Fo
rmadores_AULA%201_refeita_20.02.09.pdf
9
Nesse sentido, ver: http://portal.mj.gov.br/
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Em seu artigo sobre os modelos e os desafios da formação do policial militar,
Marcio Pereira Abílio analisa a implementação da MCN pelas Polícias Militares do
país. O autor destaca a importância da capacitação policial e cita o treinamento como
uma “forma objetiva de atingir uma mudança comportamental” (Abílio 2008). Ainda
segundo o autor o treinamento policial deve possuir diversas ênfases que sejam
consoantes com sua atividade prática.
Abílio (2008) realizou um levantamento sobre os programas de treinamento
das polícias militares de 13 estados brasileiros. Sua análise levou em conta o
programa de matérias lecionadas por cada instituição e sua correlação com a Matriz
Curricular Nacional (MCN). Entre as instituições analisadas está a Polícia Militar do
estado de Minas Gerais – objeto de estudo deste trabalho - e os resultados apontam
para grande um descompasso entre as matérias propostas pela MCN e as ministradas
por essa instituição.
Na comparação entre a grade curricular do programa de formação da PMMG e
a grade proposta pela MCN, verificou-se uma correlação de 75,86% de disciplinas
implementadas, número que pode ser considerado razoável se comparado a outros
estados, como RJ (51,72%) e RN (37,93%). Entretanto, ao se realizar uma análise
mais cuidadosa, observa-se que a distribuição de carga horária é bem desigual entre
as matérias - a adequação no somatório da carga horária proposta pela MCN e a
implementada pela PMMG é de 55,65% (Abílio, 2008).
Esse baixo índice nos mostra que é dada demasiada ênfase a algumas
disciplinas enquanto outras são simplesmente deixadas de fora do treinamento. Duas
disciplinas ilustram bem a situação: “Armas de Fogo” possuía uma carga horária que
representava 120% da carga recomendada pela MCN e “Defesa Pessoal” possuía
70% da carga recomendada, enquanto outras matérias possuíam uma adequação de
carga horária expressivamente menores: “Sociologia do Crime e da Violência” (20%),
“Ética e Cidadania” (14%), “Sistema de Segurança Pública no Brasil” (14%) e
“Gerenciamento de Crises” (10%). Já entre as disciplinas que não são ministradas (0%
de carga horária) temos: Fundamentos Políticos da Atividade do Profissional de
Segurança do Cidadão, Abordagem Sócio-Psicológica da Violência, Qualidade em
Serviço, Saúde Psicológica, Medicina Legal e Processo de Tomada de Decisão
Aplicado. Ou seja, todas essas matérias foram deixadas de fora do treinamento policial
em Minas Gerais, na época da pesquisa (Abílio, 2008).
Podemos notar que a distribuição de carga horária é bem desigual entre as
disciplinas adotadas pela PMMG e as propostas pela MCN. Entretanto, a partir do
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estudo, podemos concluir que isso não é privilégio da instituição mineira, já que a
maioria dos estados analisados possui uma correlação bastante baixa, sendo que
somente o Paraná e o Tocantins possuem índices maiores do que a média nacional.
No entanto, os números apresentados por Abílio (2008) parecem indicar que a PMMG
optou por um modelo de formação com ênfase na técnica policial, direcionada para a
reatividade.
Ora, não é preciso nenhum estudo muito aprofundado acerca do teor de
disciplinas como Fundamentos Políticos da Atividade do Profissional de Segurança do
Cidadão e Processo de Tomada de Decisão Aplicado, para se concluir que o objetivo
desses conteúdos é preparar melhor o policial para atuar na diversidade de situações
que ele encontrará no dia-a-dia e, nesse sentido, incorporar valores e práticas
fundamentais para a diminuição dos alarmantes índices de letalidade e truculência
policial.

Afinal,

a

atividade

policial

prescinde

de

um

altíssimo

grau

de

discricionariedade:
“(...) a atividade policial cotidiana de polícia ostensiva envolve um
sem-número de tomadas de decisão particulares e contingenciais,
implicando alto grau de discricionariedade dos agentes da ponta –
cujo controle efetivo pressuporia, além da qualificação profissional
desses agentes, mecanismo adequados de fiscalização e avaliação,
a existência de regras decisórias claras, explícitas e aplicáveis à
multiplicidade de situações por ele enfrentadas no dia a dia.” (Abílio,
2008).

Com a adoção de novos paradigmas na capacitação e treinamento dos
policiais espera-se, não somente que sua atuação esteja de acordo com os princípios
dos direitos humanos e direitos do cidadão, mas que o agente policial incorpore um
novo sistema de crenças, valores e atitudes e que, a partir desse novo arcabouço,
compreenda a importância e a dimensão de seu papel em um regime democrático.
Portanto, as práticas violentas e o enfoque em um discurso de “guerra ao crime” e de
“manutenção da ordem” precisam ser superadas.

O desafio da Mudança - A copa do Mundo

Conforme destacado na seção anterior, a formação policial em Minas Gerais
continua distante daquela proposta pela MCN. A mudança de tal cenário é tarefa
complexa: demanda mobilização e vontade por parte do governo e das instituições em
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superar velhos paradigmas e adotar novos valores e práticas. Nesse sentido, a Copa
do Mundo surgiu como uma grande janela de oportunidades, capaz de operar
mudanças e promover avanços na área da Segurança Pública, atuando como agente
capaz de agregar e integrar esforços.
A mobilização de recursos, tanto físicos quanto humanos, deveriam
proporcionar um contexto favorável para a discussão e implementação de novos
modelos de gestão e atuação da Segurança Pública. Nesse sentido a ênfase em
capacitação e treinamentos dos agentes foi apontado como um dos principais eixos de
ação pelos planejadores da época, posto que o mega-evento foi visto como um
possível agente catalisador, capaz de acelerar a implementação do programa de
Segurança Cidadã. Essa diretriz é apresentada de forma clara no documento intitulado
“Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014”. 10
Este documento foi utilizado como uma das principais ferramentas no sentido
de nortear o processo de planejamento das ações de segurança para as Copas – das
confederações e do mundo, no âmbito dos estados que contêm as doze cidades sede
deste evento. Lançado em janeiro de 2012, o Planejamento Estratégico foi resultado
do esforço em conjunto entre os três níveis de governo - federal, estadual e municipal
– envolvendo em especial a participação das diversas agencias de segurança.
O documento estabeleceu as principais diretrizes a serem realizadas pelos
diferentes níveis de governo no sentido de garantir, não só a execução segura e
pacífica do evento, mas também as ações que irão ultrapassar o evento e se tornar
um legado para as forças de segurança pública. Dentre as várias ações pensadas
para a segurança, foi tratado com especial destaque o aspecto da formação e
treinamento para atuação no contexto de grandes eventos e para o estabelecimento
de novos paradigmas de ação, mais condizentes com os tratados internacionais de
direitos humanos.
Nesse sentido o documento buscar ressaltar a importância do treinamento e da
capacitação, e aponta esse tipo de ação como uma das principais fontes de legados a
serem deixados pela Copa do Mundo:
“Embora essa seja uma tarefa complexa, trata-se de verdadeira
oportunidade para que a área de segurança pública experimente
grandes avanços, mediante a qualificação dos recursos humanos, a
10

Disponível
em:
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7BCD0
48CDF-70F6-40F5-BF41-474472F9C0B6%7D&ServiceInstUID=%7BB78EA6CB-3FB8-4814-AEF631787003C745%7D.
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incorporação de novas tecnologias e a integração de sistemas, dentre
outros fatores.” (pág. 12 – Planejamento Estratégico - SESGE)

Fica clara a diretriz dada pelo agente federal no sentido de capacitar os
agentes estaduais segundo os novos conceitos de ação na segurança Pública,
buscando uma atuação que seja balizada no respeito aos Direitos Humanos. Diretriz
essa que é fundamentalmente orientada para o conceito de Segurança Cidadã:
“A Copa do Mundo de 2014 constituirá forte plataforma para o
aperfeiçoamento de diversas áreas dos serviços públicos, com
inegável destaque para a área de segurança pública com cidadania.
Outro ponto não menos importante é a consolidação da Segurança
Cidadã, amplamente promovida pelo Governo Federal. Entendida
como um bem público, a segurança cidadã vincula-se ao conceito de
uma ordem democrática que reduza as ameaças de violência e
permita a convivência segura e pacífica. Concerne, em essência, na
tutela efetiva dos Direitos. Por fim, nota-se que o maior desafio da
SESGE será o de garantir condições adequadas para que todos os
órgãos de segurança pública, envolvidos direta e indiretamente com o
megaevento, integrem-se em suas ações, tendo como único foco o
bem estar do cidadão.” (pág. 21 - Planejamento Estratégico SESGE)

Portanto, este documento é claro ao dar ênfase no fator treinamento e
capacitação, voltados para o Segurança Cidadã, como um dos grandes planejamentos
para a Copa do Mundo. Mas de que forma as forças de segurança em Minas Gerais
se apropriaram dessa diretriz em treinamentos? Quais foram os planos de ação
adotados para a consecução dessa meta? Para responder a essas questões foram
analisadas as entrevistas em profundidade realizadas com atores-chave do processo
de planejamento para a Copa, no âmbito do projeto “Legados e oportunidades
Gerados pela Copa do Mundo 2014 na cidade de Belo Horizonte”, financiada pelo
CNPq.
No

contexto

desta

pesquisa,

optou-se

pelo

uso

de

entrevistas

semiestruturadas, que são modelos de coleta de depoimento pessoal, manejados
quando se deseja conhecer “a fundo” uma dada realidade, pouco importando a
possibilidade de se generalizar os resultados para outros indivíduos ou grupos
semelhantes. Logo, o roteiro que conduz a entrevista é caracterizado por uma série de
perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o
entrevistador pode acrescentar perguntas de “esclarecimento”.
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Assim, as entrevistas semiestruturadas foram escolhidas como técnica de
pesquisa por nos fornecer maiores detalhes de como os atores de segurança pública e
de Estado compreendem e apropriam dos protocolos desenvolvidos especificamente
para a Copa do Mundo de 2014. Além disso, as entrevistas nos permitem descrever e
compreender as regras e recursos mobilizados ao longo das interações - formais e
informais - que têm lugar no âmbito das instituições pesquisadas.
Cumpre destacar a nossa opção por entrevistar indivíduos oriundos de todas
as instituições vinculadas à esfera da segurança da Copa do Mundo, em Minas
Gerais. Tal medida foi tomada com vistas a possibilitar a “triangulação” das
informações obtidas e, por conseguinte, comparar e revalidar os discursos.
O que veremos nos trechos das entrevistas a seguir é a forma como as forças
de segurança em Minas Gerais, com especial atenção para a PMMG, se apropriaram
do planejamento estratégico enfatizando muito mais a compra de equipamentos, em
detrimento da institucionalização dos princípios de segurança cidadã pela via de
treinamentos para a Copa do Mundo de 2014. Isso não significa dizer, contudo, que
cursos não tenham sido realizados, mas que tais ações estão longe de viabilizarem
uma ação policial mais orientada pelos paradigmas de direitos humanos, em
detrimento do uso da força, que é a formação característica da PMMG, tal como
destacado por Abílio (2008).
O levantamento realizado pela pesquisa indica que a PM realizou treinamentos
que tiveram sua ênfase principal no atendimento ao turista, na atuação em grandes
aglomerações e na ameaça antiterrorista. Ou seja, ao contrário do previsto pelo
Planejamento de Ações para a Copa do Mundo, a PMMG enfocou muito mais as suas
novas demandas do que a orientação da sua tropa de acordo com os princípios de
segurança cidadã, conforme pode ser verificado no trecho abaixo da entrevista com
agente da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui designado como agente 1:
(…) a parte de capacitação está de vento em polpa, em
treinamento (também), com vários ajustes que foram feitos no
orçamento, mas a gente está trabalhando com isso, foco para
policiamento turístico, foco para atuação em locais de grande
aglomeração pública e praças esportivas, que é no caso o estádio (…) –
agente 1 da PMMG

Em entrevista com outro agente da PM, designado aqui por agente 2, o relato
apresentado segue a mesma lógica:
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“Dentro dessa expertise de cada um, desse prévio conhecimento
e capacitação de cada um, eles eram direcionados para as Cias. Quem
já possuía o curso de policiamento turístico, por exemplo, ele era
vinculado a Cia de áreas turísticas e hotéis. Quem tinha o curso de
operações de controle de distúrbios era alocado na Cia de recobrimento,
que na verdade constituía-se de pelotões de choque e assim
sucessivamente.” - Agente 2 da PMMG

No trecho a seguir fica ainda mais evidente como a lógica do atendimento ao
turista, principalmente estrangeiro, conduziu, de forma decisiva, os treinamentos da
PMMG. Isso refletiu na criação de planejamentos voltados para as rotas turísticas e na
ênfase dada ao treinamento em língua inglesa:
“Policiamento turístico a gente já tinha os nossos pacotes
turísticos e estamos ajustando ao modelo, a possibilidade de você ter um
evento que possa circular aqui no estado 400 mil pessoas, (…) então é
se adaptar à realidade que tem um evento internacional cujo idioma é o
inglês; então nós precisamos nos adaptar, precisamos de pessoas que
se adaptam para poder criar esse link e alguns serviços foram focados
para isso, (…) vai ter que ter uma central com quatro idiomas
diferenciados para atender situação de emergência. Você entrega um
folheto em língua inglesa para um cidadão estrangeiro que vem ao
Brasil, ele pega lá e em caso de situação de risco atendimento policial
emergencial 190 vai cair lá, então a pessoa que receber vai ter que
passar para central, vai criar lá as cabines específicas para fazer um
atendimento específico.” - agente 1 da PMMG

Para além dos treinamentos voltados para o atendimento turístico, houveram
capacitações orientadas para situações específicas que devem ser decorrentes do
evento, como escolta e prevenção antiterrorismo:
“Simulações de emprego inclusive, tudo isso foi muito bem
estudado, então eu acho que foi esse o diferencial dessa capacitação.
Além disso, algumas outras pequenas capacitações não específicas do
batalhão copa, mas a nível de grupamentos especializados foram os
treinamentos específicos de combate a prevenção de terrorismo, de
escolta de dignitários, escolta de batedores, coisas mais específicas
focadas em áreas de atuação especiais.” - Agente 2 da PMMG

O que mais chama a atenção, contudo, é o não aproveitamento do momento
Copa do Mundo para a formação de agentes de segurança pública dentro de uma
perspectiva de segurança cidadã como um recorte horizontal, que perpassou todas as
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agências policiais estaduais (e não apenas a PMMG) e, inclusive, a Guarda Municipal,
como se constata a partir da análise dos seguintes depoimentos:
ENTREVISTADOR: quais foram os cursos de capacitação, e o que
vocês chamam de capacitação?
ENTREVISTADO: olha, tiveram vários seminários em Brasília, como
incidentes por disparo de arma de fogo, de ataque terrorista, então
vieram várias pessoas, da própria embaixada americana, eles
mesmos vieram para cá para passar um pouco desta didática,
terrorismo lá tem toda semana, então eles passaram um pouco deste
aprendizado, principalmente ataques em escola (...) – Agente da
Polícia Civil
ENTREVISTADOR: Além do curso de línguas que vem sendo
ministrado, teve alguma outra capacitação pensando na Copa das
Confederações?
ENTREVISTADO: Sim, nós tivemos algumas palestras, em especial
uma palestra antiterrorismo, aqui na nossa sede com um Coronel das
forças armadas, foi aqui na sede da guarda para todas as equipes
que iriam participar direta ou indiretamente do evento Copa das
Confederações, o meu pessoal do vídeo-monitoramento passou
também por treinamento na academia da polícia militar, também
visando a Copa das Confederações.” – Agente da Guarda Municipal

Em que pese a ocorrência das jornadas de junho e as críticas às ações das
polícias militares em geral, e à PMMG em especial, no processo de organização /
contenção dos protestos, o treinamento de tais agentes não foi ou será revisto. Afinal,
como as políticas de formação foram capitalizadas pelas novas demandas
apresentadas (como turistas estrangeiros e ameaças terroristas) na opinião dos
entrevistados, não há o que ser alterado.
“O que muda para a Copa do Mundo em relação a Copa das
Confederações é a demanda, ela aumenta muito, mas o planejamento vai
ser o mesmo, nos treinamos tudo que tinha que treinar - até manifestação
pública que era previsto, treinou, então agora já criou um modelo melhor na
discussão, na prática, e vamos apenas corrigir procedimentos e vamos em
frente.” – agente 1 da PMMG

Portanto, o que podemos notar é o claro direcionamento para dois tipos de
treinamentos: contextuais, por conta das situações ocasionadas pelo evento e
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residuais, aqueles que possuem certa demanda, mas exercem muito pouca, ou quase
nenhuma, influência na lógica e na prática da atuação policial. Entre os contextuais
mais citados temos a recepção ao turista e o combate às ameaças terroristas. Entre os
residuais, podemos citar a atuação policial em aglomerações de pessoas, situação
que era prevista, mas que, segundo os entrevistados, não demandava uma
capacitação específica.
Logo, as narrativas dos entrevistados indicam que o alinhamento das
instituições foi no sentido de atender as demandas do evento em si e na manutenção
da normalidade em sua execução, ainda que isso signifique desrespeito aos direitos
humanos ou dos que residem na cidade e se engajam em manifestações.
Por outro lado, a ausência de protagonismo das políticas de treinamento fica
evidente quando os entrevistados são questionados acerca das ações prioritárias
desenvolvidas no âmbito das agências de segurança pública para a Copa do Mundo.
Nesse momento, é possível vislumbrar certo consenso em termos da aquisição de
equipamentos como a prioridade, posto ser esse o grande legado a ser deixado pelo
Mega Evento:
“ENTREVISTADOR: Quais são as prioridades da PM do ponto de
vista de viabilização de segurança na Copa de 2014 nesse momento.
ENTREVISTADO 1: “o estado de MG vai receber dois centros
integrados de coordenação e controle móveis, dois caminhões (...)
Vai ser muito útil para você levar a atuação da policia em situação de
crise, então será um ótimo instrumento para gerenciamento de crise,
por isso que ele é bom para a segurança pública, não é para o
evento. Ele é ótimo para a segurança pública, para o evento ele nem
seria necessário se você fosse analisar, mas para segurança pública
ele vai ficar aí vai ser ótimo para a área de inteligência, para área de
gerenciamento de crise.” - agente 1 da PMMG
ENTREVISTADO 2: Prioridades? Capacitação e cumprimento da
aquisição logística essencial para a PM; a mínima, aquisição de
equipamento de proteção individual.” – agente 1 da PMMG
ENTREVISADO 3: Primeiramente as câmeras que ainda não foram
instaladas, (...) e pela minha experiência, câmera traz um resultado
impactante e espetacular pra segurança, muito bom. – Agente da
Guarda Municipal de Belo Horizonte
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ENTREVISTADO 4: Tem alguns investimentos? Tem, mas não são
exclusivamente investimento de copa (…) Temos expectativas em
termos de eventos de receber equipamentos, viaturas melhores,
micro-ônibus, eu ouvi isso. Em relação a copa teve uma época lá que
eu fiz até uma solicitação desse micro-ônibus pra 6 regionais
unidades itinerantes, mas isso ficou por ali. – Agente 1 da Polícia Civil
ENTREVISTADO
aparelhamento

5:
nas

um

maior

próprias

investimento

instituições

em

então

termos
quando

de
nós

pensávamos dois anos antes do evento copa nossa a Policia Civil vai
ganhar muito, vai ter investimento pra tudo quanto é lado e a gente
sabe que não foi assim que funcionou. Então eu acho que o grande
legado vai ser mesmo o CICC esse prédio que vai ficar aí pra cidade,
o CIAD vai todo pra lá – Agente 2 da Polícia Civil

Essas passagens parecem corroborar, de maneira bastante sui generis, como
a ênfase dos responsáveis pelo planejamento e execução das ações voltadas para a
garantia da segurança no âmbito da Copa do Mundo de 2014 estão muito mais
voltadas para o reequipamento das organizações policiais do que para a formação de
tais agentes em uma perspectiva de segurança cidadã. As únicas políticas de
treinamento executadas foram as que procuram dotar as agências de segurança de
recursos suficientes para lidar com as situações não rotineiras – como turistas
estrangeiros, aglomerados de torcedores e ameaças terroristas.
Vistas sobre esse prisma, as entrevistas parecem revelar certo consenso sobre
a adequabilidade do padrão de atuação existente e demonstrado durante as jornadas
de junho, razão pela qual, na visão de tais planejadores, não se faz necessária
qualquer revisão do padrão de atuação policial existente, em que pesem as demandas
sociais por uma ação da Polícia Militar mais próxima aos Direitos Humanos, que seja
condizente com um contexto democrático, tal como apresentado por Maia e Rocha
(2014).

Considerações finais
A proposta deste trabalho foi a de analisar as políticas de segurança pública
estruturadas para a Copa do Mundo de 2014 e em fase de implantação na cidade de
Belo Horizonte. Para tanto, foram escrutinados os documentos que apresentam as
ações previstas para essa seara como forma de garantir a viabilidade do mundial e as
entrevistas semiestruturadas com atores chaves deste processo no estado de Minas
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Gerais, quando se constatou certo protagonismo do termo “segurança cidadã” no
planejamento dos treinamentos, mas sem a adequada presença do mesmo no
discurso dos entrevistados, bem como nas ações implementadas pelas instituições.
O foco da análise foram os programas de treinamento e capacitação
implementados pelas instituições de segurança por conta do mega evento organizado
pela FIFA. O que se verificou é que a maioria dessas capacitações visaram o
atendimento mais imediato às demandas do evento, tais como atendimento ao turista
e combate a ameaças terroristas e não com vistas à consolidação do conceito de
Segurança Cidadã, como consta no Planejamento Estratégico.
A capacitação precisa ser entendida como instrumento fundamental para a
consolidação de novos conceitos e práticas, na medida em que se tenciona a
superação dos antigos modelos sob os quais as instituições policiais ainda baseiam
sua lógica de atuação e funcionamento. A mudança do sistema de crenças e valores
se faz necessária se pretendemos aproximar as instituições de segurança da
sociedade civil, em acordo com os princípios democráticos e dos DDHH e diminuir os
alarmantes índices de letalidade e truculência policial.
O conceito de Segurança Cidadã veio com a importante missão de superar os
paradigmas tradicionais sob os quais a atuação policial ainda se baseia. Se faz
necessário reconhecer que essa mudança é um processo lento, pois não se muda “do
dia para a noite” toda uma lógica de atuação e cultura consolidadas por décadas e
décadas de práticas que foram empregadas ao longo do período ditatorial - período
em que os direitos democráticos básicos eram sistematicamente suprimidos. Daí a
importância da implantação de um novo arcabouço, teórico e prático, que sirva de
referência para uma nova conduta policial.
No entanto, a Copa do Mundo, tida como grande oportunidade para
implementar mudanças mais profundas, não foi aproveitada como tal. A apropriação
das diretrizes de segurança estabelecidas no planejamento de ações para a copa foi
apropriada de forma a reforçar o modus operandi vigente, a partir do estabelecimento
de treinamentos e planos de ação que não provocaram nenhuma mudança substancial
nos valores e na cultura da atuação policial. A ênfase no legado material e na
aquisição de equipamentos é reflexo da cultura de atuação ainda baseada nos moldes
do policiamento ostensivo.
Portanto, considerando a análise aqui apresentada, é possível afirmar que as
políticas de segurança pública pensadas para a Copa do Mundo não foram capazes
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de garantir um maior respeito aos direitos humanos, pelo menos, no que se refere ao
padrão de operação das agências policiais que atuam em Belo Horizonte. A grande
mudança operada na capacitação diz respeito à aquisição de habilidades para lidar
com o turista estrangeiro, com a aglomeração de torcedores e com ameaças
terroristas, mas não com o cidadão que circula pela cidade diariamente. Este,
provavelmente, continuará a ser abordado de acordo com as técnicas policiais que se
distanciam substantivamente do conceito de direitos humanos e da idéia de
Segurança Cidadã.
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Políticas de Ação Afirmativa e o Direito à Educação: acesso e permanência de estudantes
indígenas na universidade brasileira
Kelly Russo1
Edson Diniz2

Resumo:
No Brasil, o cenário das políticas públicas de educação superior tem sido marcado pela intensificação
dos debates acerca do acesso diferenciado de grupos socialmente desfavorecidos à universidade, por
meio de ações afirmativas. Em consequência, o direito à educação e um conjunto de questões muito
variado, tem desafiado a universidade brasileira, principalmente quando o assunto é o acesso e a
permanência de estudantes indígenas. Este trabalho analisa as políticas de ações afirmativas no
campo educacional tendo como enfoque o acesso e a permanência de estudantes indígenas
universitários no estado do Rio de Janeiro. Através da revisão bibliográfica, análise de documentação
e entrevistas realizadas com estudantes indígenas universitários, constatamos que o direito ao acesso
à universidade não significa o direito ao ensino superior: a permanência tem sido o maior desafio visto
que as diferenças culturais desses grupos não são reconhecidas nesses espaços acadêmicos,
tampouco nas políticas públicas. Acreditamos que a política pública de educação tenha um papel
fundamental para diminuir a distância e o preconceito entre indígenas e não indígenas, para a garantia
dos direitos sociais, mas para isso, são necessárias mudanças amplas, consistentes e que integrem
diversas ações para que essa meta seja realmente efetivada no tocante ao direito ao ensino superior.
Este estudo pretende aportar dados atualizados para contribuir com esse debate.
Palavras-chave: Cotas; Universidade Indígena.
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Políticas de Ação Afirmativa e o Direito à Educação: acesso e permanência de estudantes
indígenas na universidade brasileira
O domínio maior de novos conceitos e estratégias da sociedade nacional e mundial possibilitará maior
capacidade de gerenciamento dos problemas que afetam as nossas organizações e comunidades,
principalmente nas tomadas de decisão diante dos conflitos de interesse próprios do ambiente de contato
interétnico, de modo que os direitos e interesses indígenas sejam respeitados e preservados.
3
Edilson Baniwa

Este artigo tem por objetivo discutir as iniciativas relacionadas à democratização do ensino
superior. O recorte, ações afirmativas para estudantes indígenas universitários no estado do Rio de
Janeiro, se delineou após verificarmos a escassez de estudos nesta direção. No Brasil, existem 305
diferentes etnias indígenas, que somam cerca de 800 mil pessoas. Desse total, quase um terço desta
população está fora das aldeias ou territórios indígenas, habitando nas cidades, e uma porcentagem
significativa dessa população está cursando o Ensino Superior. Segundo estimativas compiladas no
Conselho Nacional de Educação e fornecidas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), existem
atualmente no Brasil cerca de 5.000 estudantes universitários indígenas, entre formados e formandos.
Até o presente momento não foram sistematizados dados oficiais sobre a real presença dessa
população nas instituições de ensino superior brasileiras. Menos ainda se sabe sobre suas trajetórias
rumo à universidade e a possível influência, ainda que recente, de políticas de ação afirmativa no
cotidiano dessas universidades.
Discutir o acesso de grupos historicamente excluídos da universidade também inclui um debate
aprofundado sobre a permanência desses estudantes. Em relação aos povos indígenas, essa
permanência não se garante apenas com bolsas de financiamento, ou a implantação de programas,
tais como: primeiro Emprego Acadêmico4, bolsas de trabalho, ampliação de cursos noturnos, seguindo
assim a lógica dos pacotes prontos. No tocante a situação de imensa diversidade existente entre os
povos indígenas brasileiros, é necessário abrir diálogo com os próprios estudantes indígenas e suas
comunidades para definir democraticamente políticas de permanência adequadas às suas
necessidades concretas, afinal, se os estudantes indígenas chegam às universidades, tem sido
bastante representativo os índices de evasão desse grupo (CAJUEIRO, 2008).
Sendo assim, é também primordial que as diferenças culturais dos povos indígenas sejam
reconhecidas, pois, manifestam sociedades diferenciadas, com traços culturais, línguas, religiões
Edílson Martins Baniwa, durante palestra realizada em 14/01/2008, no seminário: “Acesso e Permanência
dos Estudantes Indígenas nas Universidades: Comemoração ou Reflexão?”, organizado pelo projeto Trilhas
do Conhecimento. Texto acessado em 14/04/2014.
Disponível em: (http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/relatorio_mariana_02.htm).
4
TORRES, Ceres Maria Ramires et al. A contra-reforma da educação superior: uma análise do ANDES-SN
das principais iniciativas do Governo de Lula da Silva. Brasília, publicação do Grupo de Trabalho de Política
Educacional, 2004. (http://www.andes.org.br acessado em dezembro de 2013).
3
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próprias e etnias específicas. Esta diversidade deveria compor a premissa de uma educação
efetivamente inclusiva capaz de dialogar com essas especificidades. Há, portanto, que se identificar e
propor algumas repostas eficazes, no sentido de efetivar o ensino que os povos indígenas reivindicam
há décadas: uma educação diferenciada e de qualidade. Mas, apesar dos avanços conquistados,
como veremos mais adiante, a educação escolar indígena ainda é um direito a ser efetivado, no que
diz respeito a uma educação intercultural e bilíngue, que respeite e inclua o jeito e forma das diversas
comunidades indígenas do Brasil, numa perspectiva de educação enquanto direito humano,
envolvendo diversos atores sociais, abrangendo todos os níveis de ensino.
Em relação ao ensino superior, objeto deste artigo, os desafios ainda são muitos,
principalmente quando o enfoque é o acesso de estudantes indígenas em universidades do Rio de
Janeiro. O primeiro deles é a dificuldade de acesso a dados sobre o sistema de cotas para indígenas:
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira a oferecer cotas a estudantes por recorte
étnico e social, não disponibilizava sequer, dados quantitativos sobre o acesso de estudantes
indígenas. Até 2007 os candidatos indígenas estavam incluídos em uma classificação geral que reunia
“pessoas com deficiência e integrantes de minorias étnicas”

5

, sem especificação de quantos

candidatos para cada grupo. A partir de 2008, os candidatos indígenas passaram a integrar o grupo de
cota “para estudantes negros e indígenas” 6, mas apenas a partir de 2011 a UERJ passou a
disponibilizar dados sobre quantos candidatos para cada subgrupo7.
Ao analisar a produção bibliográfica, também identificamos uma lacuna no que diz respeito às
ações afirmativas para ingresso e permanência de estudantes universitários indígenas no Estado do
Rio de Janeiro. Além disso, ainda mais escassos são os estudos realizados sobre a questão indígena
em contextos urbanos. Desse modo, acreditamos que a relevância deste artigo consiste em contribuir
com alguns dados atuais para aumentar a produção sobre o tema, mostrando a necessidade de se
abrir diálogo com os estudantes indígenas para definir democraticamente políticas de permanência
adequadas às suas necessidades concretas aqui em nosso estado.
Este artigo está organizado em quatro partes. Na primeira, discutimos o direito à educação
voltada para as populações indígenas, dando ênfase ao direito ao ensino superior. Na segunda,
apresentamos uma breve reflexão e histórico das ações afirmativas na área educacional e as políticas
de cotas para indígenas. Na terceira parte do texto, analisamos as entrevistas realizadas com
estudantes universitários indígenas no estado do Rio de Janeiro e, por último, procuramos apontar
algumas reflexões finais sobre o assunto.

5

Lei Estadual 4151/2003.
Lei Estadual 5346/2008.
7
http://www.vestibular.uerj.br acessado em dezembro de 2013.
6
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Como alerta Edilson Baniwa na citação que escolhemos para abrir esse artigo, o acesso e o
domínio maior, por parte dos povos indígenas presentes no país, de conceitos e estratégias da
sociedade nacional e mundial possibilitará maior capacidade de gerenciamento dos problemas que
afetam essas populações, principalmente nos embates e conflitos de interesse próprios do contexto
interétnico e de tamanho desequilíbrio de poder existente nessa relação. Sendo assim, o acesso ao
Ensino Superior tem sido visto por essas populações como um elemento importante na conquista e
preservação de direitos, assegurando a continuidade dessa luta histórica na defesa de direitos
específicos e diferenciados, como também aqueles mais fundamentais, como o acesso a educação.
Fundamental nos aprofundarmos esse debate.
1. POVOS INDÍGENAS E O DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA DIFERENCIADA
Com a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro reconhece aos povos indígenas o
direito a uma cidadania diferenciada, por meio do reconhecimento de seus direitos territoriais e
culturais e a questão da especificidade passa a ser gradativamente reconhecida e normatizada. Daí
em diante, a educação diferenciada passa a ser o discurso orientador das políticas públicas e têm
levado os povos indígenas a reivindicarem, através de seus movimentos e organizações, um ensino
que atenda às especificidades e necessidades de suas realidades.
Nesse sentido, a política atual em relação à educação básica para os indígenas constitui um
desafio para os profissionais de educação, que precisam adequar as diferentes ações pedagógicas
(projetos pedagógicos, referencial curricular, planos de ensino) e os serviços de educação à
diversidade social e cultural e à organização dos povos indígenas em sua área de atuação. Mas, como
aponta BANIWA (2013), os sistemas de ensino não possuem estruturas adequadas e equipes
qualificadas para atender as demandas das escolas indígenas, resultando na baixa capacidade e
qualidade na execução dos programas de construção de escolas, formação de professores,
elaboração de material didático, transporte escolar e alimentação escolar.
A legislação brasileira estabelece que os sistemas de educação às populações indígenas
devem respeitar e incorporar a comunidade local, oferecendo a atenção diferenciada. Tal direito está
pautado pelo uso e manutenção das línguas indígenas, levando em consideração a valorização dos
conhecimentos e dos saberes tradicionais dos povos. Também prioriza a formação dos próprios
professores indígenas para que atuem como docentes em suas comunidades.
De acordo com BANIWA (2013:16):
“um dos maiores desafios da escola indígena está no campo pedagógico, ou seja, como por em
prática, os conceitos político-pedagógicos inovadores da educação escolar indígena. Os
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dirigentes políticos, os gestores e os técnicos locais apresentam forte resistência à mudança de
mentalidade, cultura e prática política”.

A instituição educacional para os povos indígenas vem como bagagem do processo de
colonização européia. Impuseram-se modelos, normas, regras européias, o que fez (e ainda faz) com
que ao longo da história o relacionamento entre povos indígenas seja sofrido e, em alguns casos, fator
de exclusão social. A história da educação indígena, de um modo geral, era utilizada para subjugar as
populações indígenas à sociedade não indígena. Mudar esse cenário é um imenso desafio que está
colocado também (e principalmente) para as próprias comunidades indígenas. Muitas vezes sem
receber o apoio e a estrutura necessários para empreenderem essa tarefa.
A luta por uma educação escolar indígena de qualidade e desejada faz parte, portanto, da luta
mais ampla dos povos indígenas. Sendo assim, o acesso ao Ensino Superior é requerido com este
objetivo de ajudar na busca por soluções para problemas comunitários. E, no contexto atual, essa
demanda significa o enfrentamento dos novos tempos difíceis da política indígena e indigenista difusa,
confusa e ameaçadora dos direitos indígenas.
1.1. Povos indígenas e o Direito ao ensino superior
Para SOUZA LIMA e HOFFMANN (2004, p.7), é preciso perceber "dois vieses diferentes, mas
historicamente entrelaçados, que têm sido percebidos de modo separado e que, todavia, confluem na
busca dos povos indígenas por formação no ensino superior.” Os dois vieses a que os autores se
referem são: a busca por cursos de formação específica para professores indígenas e a procura por
capacitação para gerenciar seus territórios. Ambas as questões tocam na situação de povos tutelados,
que ainda hoje essas populações precisam se confrontar.
Só com a Constituição de 1988 teve fim, pelo menos oficialmente, o regime tutelar. Deixa de
ser atribuição do Estado legislar sobre a integração dos povos indígenas, ou seja, sua desintegração
como povos etnicamente diferenciados. Pela primeira vez no Estado brasileiro os povos originários
tiveram garantidos seus direitos à terra e à educação diferenciada, tendo afirmado, pelo menos no
texto da lei, seu direito à diferença. Desta forma, um outro tipo de educação escolar indígena passou a
ser exigida, e estava regida, em linhas gerais, por quatro eixos básicos: bilíngüe, específica,
diferenciada e intercultural. Nada mais coerente que os professores serem os próprios indígenas. A
partir daí se fortalece a demanda indígena por formação de professores em cursos específicos de
licenciatura (Licenciaturas Interculturais) para atuarem nas escolas indígenas, iniciando assim uma
forte demanda pela ampliação da formação escolar voltada para essas populações.
Frequentemente enquadrado como política para as populações indígenas, o programa
PROLIND (Programa de Formação Superior e Licenciatura para Indígenas) foi fortemente marcado
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pela necessidade de formar e titular professores indígenas no ensino superior, mas com uma abertura
para pensar na formação de profissionais indígenas em outros cursos que respondam ao segundo viés
mencionado antes. Mas não só ela: tornou-se presente na pauta do movimento indígena a
necessidade de formação de seus próprios quadros para atuação nos seus próprios territórios, sem
interlocutores não índios, a partir da mesma perspectiva não tutelar e emancipatória do pósconstituinte. Dá-se início ao debate sobre a importância da educação superior para os povos
indígenas, visando que fosse além da formação de professores nas Licenciaturas Interculturais.
Mas, como apontam SOUZA LIMA e HOFFMANN (2004):
“Ao incluir os indígenas nas universidades há que se repensar as carreiras universitárias, as
disciplinas, abrir novas (e inovadoras) áreas de pesquisa, selecionar e repensar os conteúdos
curriculares que têm sido ministrados e testar o quanto estruturas, que acabaram se tornando tão
burocratizadas e centralizadoras, podem suportar se colocar ao serviço de coletividades vivas
histórica e culturalmente diferenciadas.”

Por outro lado, as universidades também devem estar prontas para se indagarem sobre o
quanto podem beneficiar-se com a presença indígena, vivificando-se e ampliando-se, na construção
de um mundo de tolerância e riqueza simbólica em que não bastará mais a repetição ampliada de
paradigmas do horizonte capitalista contemporâneo. Desse modo, as políticas de ação afirmativa e de
inserção de estudantes indígenas nas universidades precisam ter características diferenciadas e
específicas para que, de fato, esses alunos sejam incluídos no Ensino Superior, como discutiremos
melhor a seguir.
2. Ação afirmativa: concepções teóricas e políticas educativas no Brasil
Segundo MOEHLECKE (2002) a expressão ação afirmativa tem origem nos Estados Unidos,
nos anos 1960, contexto no qual floresceram reivindicações democráticas internas, expressas
principalmente no movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de
oportunidades para todos. No período, começam a ser eliminadas as leis segregacionistas vigentes no
país, e o movimento negro surge como uma das principais forças atuantes, com lideranças de
projeção nacional, apoiado por liberais e progressistas brancos, unidos numa ampla defesa de direitos.
É nesse contexto que se desenvolve a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além
de garantir leis antissegregacionistas, viesse também a assumir uma postura ativa para a melhoria das
condições da população negra.
Mas ainda de acordo com MOEHLECKE (2002) a ação afirmativa não ficou restrita aos Estados
Unidos. Experiências semelhantes ocorreram em vários países da Europa Ocidental, na Índia, Malásia,
Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. No Brasil, vem em um
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contexto de consolidação de um Estado democrático, principalmente após a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Esse Estado, continuamente, tem reconhecido os direitos coletivos e as
demandas sociais existentes para além do âmbito dos direitos individuais. Nesse sentido, temos
presenciado diferentes iniciativas públicas que partem do reconhecimento de desvantagens sociais
experimentadas por grupos culturais como mulheres, negros, índios, deficientes, homossexuais e
outros, através de políticas públicas a eles destinadas, ainda que limitadas, que se propõem a
remediar as desigualdades.
Segundo Barbara Bergmann: (apud MOEHLECKE, 2002, p.199):
Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos tipos de
pessoas – aquelas pertencentes a grupos que tem sido subordinados ou excluídos – em
determinados empregos ou escolas. É uma companhia de seguros tomando decisões para
romper com sua tradição de promover a posições executivas unicamente homens brancos. É a
comissão de admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando elevar o número de
negros nas classes iniciais [...] Ações Afirmativas podem ser um programa formal e escrito, um
plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele encarregados, ou pode ser a atividade
de um empresário que consultou a consciência e decidiu fazer as coisas de uma maneira
diferente. (1996, p. 7)

De acordo com VALENTIM (2012: 59):
“cada vez mais, as pessoas, individual ou coletivamente, se mobilizam, pretendendo minorar
injustiças étnicas, religiosas, raciais e/ou culturais. Uma luta que faz parte de um processo
histórico por mudança social e liberdade cultural, com iguais oportunidades culturais, ou seja, por
demandas voltadas ao reconhecimento cultural, sem olvidar as necessárias demandas por
políticas socioeconômicas. Nessa perspectiva, grupos politicamente minoritários, em articulação
com a sociedade civil organizada, vêm, por sua luta e esforço de visibilização, clamando por uma
cidadania apta ao convívio democrático, com base no reconhecimento da diferença cultural”.

Especialmente a partir da década de 1990, os movimentos sociais, não só os negros, passaram
a institucionalizar, fundamentalmente, por meio das organizações não governamentais. Tais
organizações assumiram o papel do não apenas de fazer oposição ao Estado, Mas de participar da
elaboração de políticas públicas, contribuindo assim, para ampliar a esfera pública para além da
esfera estatal. Essas disputas por reconhecimento e redistribuição estão marcadas por inúmeros
conflitos na luta pelo empoderamento dos grupos sociais historicamente discriminados, numa
correlação de forças e poder desiguais (VALENTIM, 2012).
2.1. Ação afirmativa, acesso e permanência de indígenas na universidade: tensões e desafios
De acordo com SOUZA LIMA e HOFFMANN (2004: 13):
“As políticas de ação afirmativa precisam adequar-se mais amplamente às especificidades da
situação indígena, criando mecanismos de acesso à universidade que não reproduzam
simplesmente as alternativas pensadas para o contexto das populações afro-descendentes,
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levando em consideração a necessidade de instituir políticas voltadas para povos, isto é,
capazes de beneficiar, mais do que indivíduos (ainda que por meio deles), coletividades que
pretendem manter-se culturalmente diferenciadas”.

Para que possamos discutir o sistema de cotas para o ingresso nas Universidades,
especificamente dos indígenas, é necessário, antes, contextualizar o sistema de Ensino Fundamental
e Médio pelo qual eles têm acesso ao ensino superior. Qual é a possibilidade dos indígenas
usufruírem das cotas, se a maioria não conclui o Ensino Fundamental? Qual a realidade escolar que
eles enfrentam? Cotas para quem tem acesso à Universidade, mas sem acesso à conclusão do nível
escolar básico? Estas questões são um grande desafio para a sociedade, para as entidades
governamentais e instituições de ensino que atuam para a efetivação de políticas públicas nos
segmentos das minorias excluídas.
Neste sentindo, as cotas de acesso às universidades irão garantir cursos adequados que
respeitem o convívio com os indígenas, ou será mais um processo de exclusão e preconceito com a
cultura dos mesmos? O acesso à universidade brasileira sempre foi um acesso piramidal, ou seja, do
Ensino Fundamental até a universidade existe um filtro, e é a minoria que consegue chegar aos
bancos da educação superior.
O ingresso e a permanência dos indígenas no espaço universitário e urbano tornam-se
desafiadores para esses sujeitos que passam a aprender, a vivenciar e a intercambiar diferentes
perspectivas, concepções e experiências, provocando e sendo por elas provocados a refletirem sobre
sua identidade étnica. Além disso, como alertam os mesmos autores, as cotas, no caso dos indígenas,
não são suficientes sem mudanças nas estruturas universitárias, de modo a que estas reflitam sobre
suas práticas a partir da diferença étnica, de um olhar sobre quem se desloca de um mundo
sociocultural e, em geral, linguístico, totalmente distinto, ainda que os estudantes indígenas pareçam e
sejam – uns mais outros menos – conhecedores de muito da vida brasileira.
A política pública de educação tem um papel fundamental para diminuir a distância e o
preconceito entre indígenas e não indígenas, para a garantia dos direitos sociais. São necessárias
mudanças amplas, consistentes e que integrem diversas ações entre as políticas públicas. Há que se
identificar e propor algumas repostas eficazes, no sentido de efetivar a escola que os povos indígenas
reivindicam há décadas: uma educação diferenciada e de qualidade.
Nenhuma política pública terá sucesso, se não estiver numa perspectiva de intersetorialidade
com as demais políticas. Para que as cotas públicas aos povos indígenas sejam de fato uma
conquista, e não um caráter ilusionista é necessário que haja a participação da política de assistência,
de saúde, de habitação, de trabalho, entre outras. Na verdade, as cotas étnicas de acesso às
universidades estão sendo pensadas isoladamente, desconsiderando que os povos indígenas
possuem suas particularidades regionais, diferenças culturais, formas coletivas de organização, e que
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o padrão das cotas existentes não leva em conta estas diversidades.
As cotas ainda representam uma reforma compensatória e uma alternativa paliativa de inclusão
social. Porém, sabemos que sem estas, alguns indígenas jamais teriam acesso às universidades, e,
quando as tem, encontram o obstáculo da permanência na mesma. Diante disso, uma reflexão mais
cuidadosa, e não acabada, permanece nos inquietando: pensar em cotas é pensar – para quem e a
serviço de quem? Trata-se, acima de tudo, de reconhecer a pluralidade dos povos indígenas e o que
agregam à pluralidade da vida social no Brasil.
3. CONHECENDO OS SUJEITOS DA POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS: ENTREVISTAS COM
UNIVERSITÁRIOS INDÍGENAS
Durante os meses de agosto a novembro de 2013, foram realizadas cinco entrevistas com
universitários indígenas moradores do estado do Rio de Janeiro. A justificativa para o número reduzido
de estudantes foi à ausência de estudos prévios sobre o tema e a inexistência de qualquer
levantamento sobre estudantes indígenas no estado. Sendo assim, devido à grande dificuldade em
encontrar informações sobre estudantes indígenas matriculados em universidades optamos por utilizar
a técnica conhecida como snowball ou "bola de neve" (VALENTIM, 2012). Nessa técnica, cada
integrante indica um outro conhecido que esteja dentro do perfil de interesse da pesquisa, em nosso
caso, cada universitário indígena passou o contato de outro a ser entrevistado. Apesar de reconhecer
que esse é um número pequeno de entrevistas, e que daremos continuidade a essa pesquisa acreditamos ser de grande importância discutirmos essa temática, visto a escassez de pesquisas que
se debrucem sobre a questão no país e principalmente, Rio de Janeiro.
Integraram o grupo de entrevistados cinco universitários indígenas, sendo quatro homens e
uma mulher. O grupo estava constituído por adultos com idades entre 24 e 42 anos, quatro dos cinco
entrevistados vivem no subúrbio do Rio de Janeiro e um deles na cidade de Belford-Roxo (Baixada
Fluminense, Grande Rio). Em relação as suas etnias e tempo de moradia no Rio de Janeiro tivemos,
nesse grupo, um homem de etnia Guarany Mbyá (Espírito Santo), que vive no Rio há apenas três anos
e que cursa ciências Sociais na UFRRJ - único cotista em universidade pública; os demais
matriculados em universidades particulares, sendo que um homem da etnia Xavante (Mato Grosso)
está há quatro anos no Rio frequentando o curso de Letras; um homem da etnia Wapichana
(Roraima), morador do Rio há seis anos, que estuda Administração; e um homem e uma mulher
Tupinambá (Bahia), o primeiro vivendo no Rio há mais de 20 anos e cursando a faculdade de História,
a segunda já nascida nessa cidade e estudante de Comunicação Social.
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3.2. Políticas de Ação Afirmativa e cotas: algumas opiniões
Durante a entrevista, procuramos saber a opinião desses estudantes sobre as políticas de ação
afirmativa e a implementação de cotas nas universidades públicas presentes no estado. Dos cinco
entrevistados, um afirmou nunca ter ouvido falar e outro não tinha uma opinião formada sobre tal
assunto. Os demais estudantes entrevistados afirmam que já ouviram falar sobre as políticas de ações
afirmativas, ressaltam a sua importância, porém associaram de imediato ao sistema de cotas conforme
depoimentos a seguir:
As afirmativas, é aquela de que, é das cotas, né. É disso, daquilo. Elas são importantes, não digo que
elas sejam necessárias, necessárias, no sentido de que elas precisam existir, não. O que tá errado é a
forma que o governo tem tratado a educação, tem tratado seu povo, esse é o problema, isso são só
resultados desse descaso, elas são necessárias nesse sentido, mas elas não são, é... necessárias para
mostrar a minha capacidade, [i] é isso que está em jogo, a gente pode viver muito bem sem utilizar esse
tipo de situação. (C. Wapichana)

De acordo com MOEHLECKE (2002:198) o termo ação afirmativa chega ao Brasil carregado de
uma diversidade de sentidos, o que em grande parte reflete os debates e experiências históricas dos
países em que foram desenvolvidas. Em um país estruturado a partir da desigualdade étnica e racial,
as ações afirmativas são reduzidas apenas a proposta de cotas e muitas vezes questionadas pelo fato
de ameaçarem o discurso do mérito. Nessa fala, o entrevistado procura reconhecer a origem do
problema e desconectar com qualquer dúvida sobre a capacidade de quem participa desse
mecanismo de inclusão ao Ensino Superior.
Se as ações afirmativas têm a função de evitar que a discriminação ocorra por meio de normas
de aplicação geral ou específica e, principalmente por mecanismos difusos, estruturais, enraizados nas
práticas culturais e no imaginário coletivo, como aponta VALENTIM (2012: 72), podem, assim, induzir
transformações culturais, pedagógicas, psicológicas, quando incidem sobre ideias de supremacia e
subordinação raciais, sexuais e outras. Em nenhum momento os entrevistados relacionaram essa
possibilidade como consequência do sistema de cotas. Os que conheciam o sistema demonstraram
um pouco de incômodo sobre a necessidade do mesmo, como se isso ferisse o mérito dos indígenas
que chegaram à vida universitária, como demonstra essa fala de outra entrevistada:
pra gente enquanto indígena é muito importante mas não é a solução, porque eu conheço muitos
parentes, que passaram dificuldades, ainda passam dificuldades e não entraram por esse sistema
porque quiseram mostrar, que, assim: "eu tô passando dificuldade mas eu sou capaz". O governo ele
quer mudar, como eu posso dizer, um espaço, com as cotas, quando ele deveria estar dentro da minha
comunidade fazendo algo que... Já me preparando, né, pra eu conseguir passar como qualquer outra
pessoa em todos os espaços. (R. Tupinambá)
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Outro estudante também critica a deficiência do ensino fundamental e médio oferecido aos
povos indígenas e fala do paradoxo existente no ensino superior, onde as vagas nas universidades
públicas são preenchidas em sua grande maioria por pessoas que poderiam arcar com as
mensalidades em uma universidade particular:
Como eu falei, é culpa do governo não ter me dado possibilidade de ter estudado, de estudar... Você vê
que as universidades publicas, é... acho que mais de a metade que estuda nas universidades publicas,
não têm essa necessidade, não é pobre, não teve dificuldade. Você vê que os caras tem carro, estudou
em colégio particular e tal, então, o que o governo devia fazer que talvez entraria contra a legislação, era
não proibir, mas ter critérios com esses caras que podem pagar sua educação, pô, estuda na PUC,
estuda em outra universidade, deixa essas vagas pros caras que realmente não tem. (C. Wapichana)

Outras falas apontaram as questões específicas inerentes aos povos indígenas, questionando
como esse sistema de cotas poderia ter uma conexão mais direta com as necessidades coletivas das
comunidades/povos envolvidos e não somente os interesses individuais dos estudantes. De acordo
com SOUZA LIMA e HOFFMANN (2004) as políticas de ação afirmativa precisam adequar-se mais
amplamente às especificidades da situação indígena, criando mecanismos de acesso à universidade
que levem em consideração a necessidade de instituir políticas voltadas para povos, isto é, “capazes
de beneficiar, mais do que indivíduos (ainda que por meio deles), coletividades que pretendem manterse culturamente diferenciadas” (idem, 2004, p.16).
Nesse sentido, faz todo sentido a crítica de um dos entrevistados que questiona o critério
utilizado por maior parte das universidades que utilizam o sistema de cotas: a auto-identificação não
pode ser o único critério para o reconhecimento étnico, visto que esses estudantes fazem parte e
precisam representar seus coletivos. Como alerta esse entrevistado:
Eu não tenho nada contra as cotas, acho que é legal, né, se for o índio mesmo pra ocupar as vagas... As
cotas acho bacana, né, [o problema é que] muitas pessoas se passam por índio pra ocupar uma vaga
que era do índio, né. (Ab. Guarany Mbyá)

Outro estudante fala da questão da competitividade entre os próprios discriminados e ressalta a
questão da invisibilidade dos estudantes indígenas dentro das universidades brasileiras:
É, ela ainda tem um outro ponto, né, porque as cotas indígenas a gente divide elas com os negros, a
cota racial. Então, (...) é extremamente competitivo. Como eu disse anteriormente, povos indígenas no
Brasil, eles são invisíveis e quando tem que disputar, tem que disputar [riso] com os próprios
discriminados, também, então, é uma questão que eu sempre boto em dúvida sobre essa validade. O
que é igualdade racial, o que é igualdade de cotas, na verdade não existe. (Ak. Tupinambá)

As falas desses estudantes, assim como os poucos trabalhos que discutem essa questão,
demonstram que no caso dos indígenas, políticas de ação afirmativa para o ingresso no Ensino
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Superior não são suficientes sem mudanças muito mais amplas nas estruturas universitárias, de modo
a que estas reflitam sobre suas práticas a partir da diferença étnica, de um olhar sobre quem se
desloca de um mundo sociocultural e, em geral, linguístico, totalmente distinto, ainda que os
estudantes indígenas pareçam e sejam – uns mais outros menos – conhecedores de muito da vida
brasileira.
Como alertam (SOUZA LIMA e HOFFMANN, 2004, p. 21):
"As cotas têm sido importantes, tanto quanto a demanda do movimento indígenas por espaços
de formação. Mas não basta, no caso indígena, criar cotas e esperar que os estudantes
indígenas façam por si só todo o trabalho que um sistema de ensino inteiro precisaria fazer, ou
jogálos em escolas de péssima qualidade fabricantes de títulos, nem escolher 3 ou 4 indígenas
para serem objeto de um assistencialismo rançoso.”

A falta da participação de representantes indígenas durante a discussão sobre a elaboração e o
desenvolvimento de políticas de ação afirmativa foi outra crítica levantada por esse grupo de
estudantes. Sendo assim, durante as entrevistas, também solicitamos que cada estudante universitário
indígena apontasse possíveis sugestões de como as políticas de acesso e permanência de indígenas
nas universidades poderiam melhorar.
Um dos entrevistados apontou a necessidade de se criar um espaço para estudantes indígenas
dentro da universidade, espaços administrados por indígenas e não por terceiros que ela chama de
“interlocutores”:
Algo que realmente, dê subsídio a essas demandas [dos indígenas], algo que realmente atenda essas
demandas, que não seja só, algo, assim, "Ah, aqui tem um espaço dentro da universidade que é só pra
indígena. Vocês podem fazer o que vocês quiserem... Vocês podem, é... desenvolver aqui várias coisas
que vocês quiserem".. E aí você entra nesses espaços mas não são indígenas que estão neles, né. (...)
Existe muito isso, principalmente no estado do Rio de Janeiro, (...) você não vê indígenas na frente
desses espaços, você sempre vê um interlocutor, (...) Não tem mais necessidade de ter esse interlocutor.
Eu acho que é válido todos estarem juntos, até no mesmo espaço, assim, que a troca de saberes, de
conhecimento vai construir junto, mas eu também vejo como é importante termos espaços próprios, para
o nosso fortalecimento dentro das cidades e das universidades e não entendo, essa necessidade, em
alguns desses espaços, de ainda possuir esses interlocutores não indígenas, que tomam à frente em
nosso nome.(R. Tupinambá)

Outro estudante confirma a necessidade da existência de espaços próprios para os indígenas e
aponta algumas estratégias para que esse estudante também se sinta reconhecido no ambiente
acadêmico, fator importante para diminuir os índices de evasão desses estudantes:
Permanecer na universidade é uma coisa complexa. Primeiro que tem os mecanismos de saudade,
distância, trabalho, vivências, nova sociedade, é... A universidade tem várias sociedades internas, seus
valores culturais, é... A gente tem pensado muito na produção de uma república à qual dias de sábado,
dentro da universidade, ele tenha que vir a dar aula cultura, da cultura dele para outros indígenas e não
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indígenas. O que fortalece ele, culturalmente, dentro dessa sociedade, e valorar ele, ele vai se valorar e
valorar a cultura do outro, aprender sobre a cultura do outro. Então, esse é um dos mecanismos. (Ak.
Tupinambá)

A necessidade de que políticas que visem a inclusão de indígenas no ensino superior também
considerem o debate sobre o respeito e o reconhecimento da diversidade cultural e da valorização dos
conhecimentos indígenas dentro do sistema acadêmico apareceu também em outro depoimento:
quando se fala de melhorar é principalmente ter respeito, né, ter respeito pelos grupos indígenas,
respeito pelos conhecimentos tradicionais. E assim, abordar o conhecimento assim do índio, dentro da
universidade, nas matérias, assim, dialogando esses saberes que também são científicos, mas não são
reconhecidos nessa academia.(Ab. Guarany Mbyá)

Além da questão do reconhecimento e de espaços e estratégias que possibilitem o
fortalecimento étnico no interior das universidades, também foi apontada a ausência de mecanismos
que permitam ao estudante condições de alimentação, transporte, moradia e disponibilidade de
material de estudo de forma diferenciada, visto que grande parte desses estudantes são provenientes
de outros estados e vários deles estão em universidades privadas e não nas públicas, como alerta
esse universitário que não foi incluído na política de cotas:
a universidade não tem preocupação alguma [com a permanência de estudantes indígenas], mas eles
também aproveitam isso dentro das estatísticas, nós fazemos isso e tal, mas não é... Você sabe que pro
ser humano se manter na faculdade precisa de transporte, alimentação, segurança, tem que ter material,
tem que ter alimentação, todo um conjunto de coisas… (C. Wapichana)

Esses relatos e depoimentos comprovam como muitos indígenas conseguiram, e ainda
conseguem, por esforço pessoal – e hoje por política assumida por muitas organizações indígenas,
que financiam ou apóiam estudantes indígenas para que estudem nas cidades e adquiram
conhecimentos que revertam a suas comunidades – entrar em universidades, mas manter-se nelas
tem sido o maior desafio.
Como SOUZA LIMA e HOFFMANN (2004) apontam, os intelectuais indígenas possuem
bastante clareza de que se o acesso às universidades é importantíssimo e que as cotas podem servir
como um instrumento valioso tanto para a situação de povos territorializados – ainda que muitos de
seus integrantes estejam em trânsito permanente entre esses territórios e ambientes urbanos deles
próximos ou distantes, ou que nesses territórios suas aldeias muitas vezes estejam adquirindo o perfil
de cidades – quanto para aqueles que, muitas vezes motivados pela busca da educação, se
deslocaram para os centros regionais ou mesmo para cidades distantes, como Brasília, São Paulo e
Rio de Janeiro.
Os estudantes indígenas que fizeram parte dessa pesquisa confirmam a importância que esse
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acesso ao Ensino Superior significa para suas trajetórias individuais, mas, sobretudo, para as
melhorias possíveis dentro de suas comunidades de origem. Todos os estudantes disseram, entre as
razões de ingresso ao ES, está o desejo de apoiar as causas e buscar soluções para questões
fundamentais para o desenvolvimento de suas comunidades. Também dissertam ter como meta, o
retorno a suas aldeias e territórios, como profissionais que irão ocupar cargos de liderança ou de apoio
para conquistar e defender direitos de suas populações.
3.3. Vida escolar: trajetórias de superação
Ao serem questionados sobre suas trajetórias escolares, todos os estudantes disseram ter tido
um cotidiano de muita dificuldade já nas instituições de educação básica. Para aqueles que cursaram
em escolas das aldeias, uma das dificuldades era a falta de professores qualificados ou a necessidade
de se conviver com a violência e o preconceito:
eu estudei até uns 7 anos de idade dentro da aldeia, lá em Mato Grosso do Sul (...) e fui alfabetizado
em língua portuguesa, mas naquela época era muito difícil assim, ter um professor bilíngüe dentro da
aldeia, era mais FUNAI e eu estudei até 4a série, na 5ª série tive que fazer numa escola rural, que não
era mais dentro da aldeia. Então, fica difícil quando você lembra das coisas do passado... Até hoje, às
vezes, você não quer lembrar das coisas que você viveu, que você sofreu durante a sua trajetória de
vida. Por exemplo, na zona urbana, eu era o único índio, tinha que estudar no meio dos filhos dos
fazendeiros... Então teve essa relação "que eu sou o melhor do que você" e isso até hoje existe. (Ab,
Guarany Mbyá).

A única mulher do grupo entrevistado é também a única jovem que nasceu na cidade do Rio de
Janeiro. Importante destacar que sua educação sobre a realidade de sua etnia se dá no âmbito
familiar, através de sua avó materna e como a entrevistada ressignifica isso, aproximando esta sua
experiência particular com aquela vivenciada nas aldeias, procurando fortalecer sua identidade
indígena apesar de viver na “cidade grande”:
a gente que vive pelo contexto urbano a gente passa por um outro processo, né? (...)A educação
indígena é através do exemplo, a gente não aprende através dos livros, não é como a outra educação,
né? É através do exemplo, a gente tem a cultura no dia a dia e na cidade é bem difícil, assim, mas
sempre é um mais velho que passa, né? É um avô, uma vó, uma pessoa próxima, e de mais idade na
família, que desde que você nasce tá ali, assim, do seu lado, meio que dando um subsídio, te dando
um pouco, do saber, né, e... Mostrando da cultura. E quando eu fui a comunidade, foi algo que eu fiquei
muito impressionada, porque eu cresci na cidade mas, tudo que eles sabiam era o que eu tinha
aprendido com a minha vó. (R. Tupinambá).

Sobre as dificuldades vivenciadas durante suas trajetórias na educação básica, procuramos
apontar, através dos depoimentos, quais teriam sido suas maiores dificuldades e desafios enfrentados
ainda neste percurso prévio ao cotidiano universitário:
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Nós, povos guarani, somos povo da oralidade, né, não somos de escrita não, então quando você entra
numa escola, onde a escola está ensinando uma língua que não é seu, uma língua que foi trazido para
dentro da escola indígena, parece que você tá, tá saindo do seu mundo e entrando num outro mundo,
então quando eu me refiro a outro mundo, é o mundo da escrita, né, porque se você não é ensinado
dentro da sua própria língua, é muito difícil aprender de uma hora pra outra, você tem que passar a viver
de novo aquela outra língua do português, por exemplo, né. Então, quando você estuda a sua própria
língua, você tem mais facilidade para aprender, de você organizar o que você quer no seu estudo, tudo,
mas quando é o contrário... Parece que você tem que nascer de novo para conhecer aquela língua,
então, parece que a língua portuguesa interrompe um pouco o que você tá vivendo... Então, acho que as
dificuldades é isso, dificuldades e desafios são a língua portuguesa que entra para a escola indígena, né,
isso que acaba assim, forçando um pouco. (Ab. Guarany Mbyá).

Destacamos no depoimento acima a dificuldade do estudante indígena que não tem a língua
portuguesa como língua materna, mas precisa lidar com essa realidade durante toda a sua trajetória
acadêmica, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Existem cerca de 180 línguas indígenas
diferentes no Brasil segundo dados da FUNAI, mas apesar dessa diversidade, todo e qualquer material
didático incluído no programa nacional de livros didáticos é feito em português e os editais lançados
para atender as demandas indígenas só é pensado para as escolas existentes dentro das aldeias.
Sendo assim, os estudantes que precisam estudar fora de suas aldeias, nas escolas das cidades, não
podem contar com qualquer suporte ou apoio, não estão incluídos nos projetos desenvolvidos pelo
governo federal.
Além da língua, outra dificuldade enfrentada por esses estudantes é o próprio fato de viver nas
cidades. Interessante destacar como a entrevistada, neste depoimento, compara a sua situação com a
de uma planta nativa que é transportada e sente dificuldade para sobreviver:
é muito forte, quando você está no meio da cidade e tudo que você olha à sua volta é diferente do que
você acredita. E, assim, o espaço todo pela questão da educação, é como... É... É como uma espécie
[planta] nativa de um local, sendo transportada pra outro local, crescendo em outro local que é
estranho... Onde tudo não é... Não é a mata nativa da mesma região, né, tá crescendo em outro local...
As vezes, não vinga, né... A gente sabe que as vezes não vinga, né, mas, de certa forma a natureza
tem essa coisa de se adaptar, né, como a cultura, é dinâmica, porque a cultura não é inerte, a cultura é
sempre em movimento, e ela é dinâmica. Eu acho que é isso que, de certa forma, faz a gente resistir
um pouco, né. (R. Tupinambá).

No caso desta estudante, sua situação é ainda mais ilustrativa, porque não precisou – ela
mesmo- ter que viver essa adaptação, mas a geração anterior – seus pais e avós – que vieram da
aldeia em busca de melhores condições de vida na cidade do Rio de Janeiro. Nesse depoimento ela
também aponta conhecer os debates mais atuais sobre cultura e produção cultural, ao afirmar que
“cultura é dinâmica”, ou seja, muda, se transforma, mas sem deixar de ser ou sem ameaçar a
identidade construída e reafirmada cotidianamente e coletivamente. E, segundo sua visão, será essa
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constante transformação que fará com que essa cultura própria possa “resistir” em meio a tantas
adversidades.
Outra dificuldade é a precariedade de acesso as escolas, como vimos nos depoimentos
anteriores e também nesse depoimento a seguir:
Eu, minha primeira série, eu fiz na cidade, minha família é uma família muito grande, nós eramos doze
irmãos e a dificuldade era meio brava, e estudei esse primeiro tempo, depois fomos para o interior
nesse lugar que a gente morava no mato nós andávamos 4km para ir a escola.(C. Wapichana)

Na sua maior parte, os jovens indígenas que cursam o ensino médio o fazem com grandes
sacrifícios pessoais e de suas famílias, sofrendo grande discriminação e, o que é muito próprio das
áreas próximas às terras indígenas, um tipo peculiar de invisibilidade que os torna pouco perceptíveis
aos olhos de professores e diretores de escolas que, sem necessariamente agirem de má-fé, mas
imbuídos dos preconceitos intensos dessas regiões, tomam-nos “caboclos” pouco letrados.
Em relação ao cotidiano na universidade, ou seja, a relação com os demais colegas, com os
professores, nota-se nos depoimentos a seguir, uma convivência bastante superficial com os demais
colegas da universidade e também apontam o distanciamento cultural entre esses mundos tão
diferentes:
a minha relação, eu tive boa relação, assim, com todo mundo assim, é, assim, a relação era boa, assim,
não era de trocar de ideia assim, embora conheça muita… mas era bacana assim no campus mesmo.
(Ab. Guarany Mbyá)
Alguns professores, pouquíssimos, a partir do momento que eles me conhecem, é...a gente começa a
bater alguns papos, mas outros professores não outros professores são resistentes…(C.Wapichana)

Além da convivência superficial na universidade, o depoimento a seguir aponta para a
necessidade de existir na universidade um centro de apoio para atendimento aos estudantes
indígenas, preparado para oferecer suporte para esses estudantes que não falam o português como
primeira língua e que fazem parte de grupos culturais específicos e diferenciados:
O que eu vejo na universidade é que não dá tempo pra você sentar, tirar dúvida: é correria. Então, eu
vejo muita diferença como se fosse cada um... [Muito] individual: vai lá e tal, mas tem pessoa boa lá
dentro. Sempre vai querer te ajudar, socorrer... Então eu vejo isso. É.... se prepara mesmo. Tem que
buscar não adianta. A maior dificuldade que eu vejo é isso.
(S. Xavante).

A fala dessa estudante, aponta para o preconceito que os estudantes indígenas precisam lidar
no cotidiano da vida universitária, preconceito este que eles vivenciam na relação com os professores,
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demais estudantes e mesmo na própria organização departamental, o que ela chamou como “estrutura
acadêmica”:
Eu vou ser sincera, eu não gosto da estrutura acadêmica, porque eu não me encontro na estrutura
acadêmica, porque tudo que tá lá, é uma tentativa de... Assim, quando eu falo dentro da... Como posso
dizer? Posso estar falando bobagem, mas é muito pessoal também. Mas, dentro da estrutura acadêmica,
tudo que está lá é... Como um amigo da etnia Malês, da África, ele fala assim: "Tudo que está na
universidade, de certa forma, fica batendo na sua identidade". Tem toda uma estrutura, um outro é... Um
outro olhar sobre tudo, né, e que você tem que se adaptar e tem que usar como ferramenta. (R.
Tupinambá)

O depoimento a seguir, desta mesma estudante, também aponta como ela reconhece as
dificuldades, as limitações do espaço universitário que não dialoga e também parece querer fragilizar a
identidade étnica que ela acredita pertencer, mas não deixa de reconhecer que esse espaço, esses
conhecimentos são fundamentais para se lutar por direitos:
Você tem que de apoderar dele e usar como ferramenta, saber usar como ferramenta. Se você não sabe
usar como ferramenta, às vezes, você se perde dentro daquela estrutura toda e quando você é de outro
povo, então, assim, às vezes é muito difícil aceitar algo de que não se acredita. (...) A gente entende que
é necessário, a gente vive... Toda a sociedade envolvente a nossa volta, né, torna tudo isso necessário,
a gente sabe que é necessário. Então, a gente se apodera enquanto ferramenta, né, se apodera pra
poder, como posso dizer, é... representar nosso grupo étnico dentro daquelas profissões, né. (R.
Tupinambá).

Durante as entrevistas, foram solicitados aos entrevistados que contassem situações concretas
de preconceito que tivessem vivenciado e como eles reagiram nessa situação. Todos os entrevistados
afirmaram ter vivenciado situações de preconceito: algumas vezes de forma velada e indireta, em
outras, expressões mais violentas e explícitas de discriminação:
Nas ruas da cidade, na universidade, a gente caminha no cimento e a gente... Elas nos encaram, se a
gente tá com roupa da cultura elas nos encaram, se a gente tá pintada elas nos encaram. Ou elas
ficam assustadas ou é motivo, assim, de chacota, sempre o diferente... O diferente é muito difícil de ser
aceito nessa sociedade, qualquer diferente, não é só nós indígenas, mas todos que são diferentes, né.
E, de certa forma, sempre acontece alguma coisa relacionada a isso. Hoje a gente é motivo de fascínio
e a gente é motivo de medo ao mesmo tempo. Então, tem isso, tem o fascínio, tem o respeito de
alguns, mas também tem o medo de outros, e tem também o preconceito. Tudo ocasionados pela
questão da falta de conhecimento. (R Tupinambá).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença dos estudantes indígenas na universidade pública oportuniza ainda mais a
manifestação das contradições, dos paradoxos e das incoerências que nela residem e a constituem,
fundamentalmente, a partir das estratégias de ingresso e de permanência desses sujeitos no
ambiente universitário.
Há necessidade de um estudo e uma orientação e um procedimento mais adequado a essa
especificidade. É nele que passam a se constituir e a se identificar como estudantes indígenas
universitários – categoria emblemática uma vez que se forja a partir de relações sociais marcadas
por interações, intercâmbios, contradições, resistências, resiliências, ocultamentos, negações e
afirmações.
Através das entrevistas realizadas com os cinco estudantes universitários indígenas,
apontamos urgência na criação de programas institucionais de inclusão e acompanhamento desses
estudantes nas universidades brasileiras, por meio de sistemas e mecanismos que permitam a esses
estudantes condições de alimentação, transporte, moradia e disponibilidade de material de estudo,
com o objetivo de desenvolver e implementar ações no sentido de zelar não só pela permanência, mas
principalmente, reconhecimento e legitimidade étnica, cultural, linguística próprias dessas populações.
Para tanto é preciso identificar e compreender as dificuldades enfrentadas por esses
estudantes e propor medidas que permitam superar as dificuldades e, principalmente, estruturas
universitárias serem repensadas para possibilitarem múltiplas linguagens, espaços, conhecimentos e
culturas.
A inserção e adaptação do estudante universitário indígena no contexto urbano no estado do
Rio de Janeiro se verificam de forma insatisfatória na universidade e na cidade devido aos seus
desafios. A dificuldade de acolhimento pela comunidade universitária no que tange ao
desconhecimento da diversidade cultural desses estudantes e suas peculiaridades, assim como a
ainda incipiente estrutura de recepção.
A universidade assume na narrativa desses estudantes um caráter de espaço de troca, onde,
de acordo com seu ideário, ele busca conhecimentos para potencializar os projetos de vida de sua
coletividade indígena. As dificuldades enfrentadas por esses estudantes indicam que a política
compele para que o indígena se adapte aos padrões de conceito e assiduidade da sociedade nacional
sem levar em consideração a diversidade originária e sem critérios que analisem sua trajetória como
um todo.
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O TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO: LEGISLAÇÃO, POLÍTICAS
PÚBLICAS E DESAFIOS PARA A SUA ERRADICAÇÃO NO BRASIL

MÉRCIA CARDOSO DE SOUZA - Universidade de Fortaleza1

INTRODUÇÃO
O trabalho forçado ou obrigatório se constitui em uma das mais graves
violações de direitos humanos e fundamentais. É um fenômeno que tem aumentado
no mundo contemporâneo, no contexto da globalização, assim como as demais
formas de exploração previstas no Protocolo Anti-Tráfico, o conhecido Protocolo de
Palermo.
O trabalho forçado ou obrigatório não pode ser reduzido a elementos como,
por exemplo, baixos salários ou más condições de trabalho. É muito mais que isso!
O trabalho forçado ou obrigatório representa uma grave restrição de direitos,
com destaque principal para a liberdade humana, conforme definido em Convenções
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, bem como em instrumentos
internacionais sobre temas afins, como a escravidão, práticas análogas à
escravidão, servidão por dívidas ou servidão feudal.
O Relatório sobre o Tráfico de Pessoas, da ONU, que foi publicado em
dezembro de 2012, demonstrou por meio de dados que o tráfico de pessoas para
fins de trabalho forçado afetou 36% das pessoas em escala global no período 20062009.
Por ser tema objeto deste trabalho, passar-se-á neste momento às
considerações sobre o trabalho forçado ou obrigatório, a partir de seus conceitos,
características, dentre outras importantes reflexões para a compreensão do tema
ora estudado.

1 Mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas). Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Membro do
Instituto de Investigação Científica Constituição e Processo (CNPq-PUC Minas).
(merciacardosodesouza@gmail.com)

3204

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

1. O TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO
A definição da expressão trabalho forçado ou obrigatório se encontra prevista
na Convenção n. 29 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sendo “todo
trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual o
dito indivíduo não se tenha oferecido voluntariamente”.2
O conceito de trabalho, nesse caso, deve ser entendido em sentido amplo, ou
seja, obra ou serviço compreendido como “qualquer trabalho legal ou ilegal, com ou
sem contrato, incluindo as atividades que nem sempre são consideradas na
condição de econômicas, como por exemplo a prostituição, o trabalho doméstico”,
conforme explica Aurélie Hauchère, gerente de projetos do Programa de Ação
Especial de Combate ao Trabalho Forçado.
A definição da OIT de trabalho forçado ou obrigatório tem por base dois
elementos: o trabalho ou serviço é exigido sob ameaça de um castigo e realizado
involuntariamente. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O CUSTO
DA COERÇÃO, 2009)
Esse castigo pode envolver a perda de direitos e privilégios. Não
necessariamente refere-se a uma sanção prevista no Código Penal – CP.
A ameaça de penalização pode assumir expressões ou formas diferentes,
porém seu modo mais extremo envolve a violência física ou repressão, ameaças de
morte dirigidas às vítimas do crime, bem como à sua família, ou, ainda, a ameaça de
cunho psicológico. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O CUSTO
DA COERÇÃO, 2009)
O trabalho forçado afeta menores de 18 anos, dos sexos masculino e
feminino, constituindo-se em uma das piores formas de trabalho infantil, conforme
estabelecido na Convenção n. 182 da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho
Infantil (1999). O trabalho infantil é uma expressão do trabalho forçado, sendo uma
de suas formas, pois as crianças trabalham sob ameaça, o que muitas vezes ocorre
no seio da própria família.
Por outro lado, o instrumento enumera os casos que não devem ser
considerados trabalho forçado ou obrigatório, como: todo serviço que esteja
legalmente autorizado, o serviço militar obrigatório e com caráter puramente militar;

2

. Entrada em vigor em 1o de maio de 1932, conforme o art. 28.
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todo trabalho ou serviço que faca parte das obrigações cívicas normais de um país;
qualquer trabalho ou serviço que se exija de um indivíduo em virtude de uma
condenação judicial, na condição de que esse serviço seja fiscalizado por
autoridades públicas; todo trabalho ou serviço que se exija em casos de força maior;
os pequenos trabalhos comunais, que podem ser considerados como obrigações
cívicas normais dos membros de uma determinada comunidade. 3
Conforme a Convenção n. 29 da OIT, o conceito de trabalho forçado é
composto por três elementos:
a) a atividade exigida terá de corresponder a um trabalho ou serviço;
b) o recurso à ameaça de uma sanção como forma de exigir o trabalho ou
serviço, podendo aquela ser de diversas formas.
c) a ausência de vontade da vítima para laborar no serviço ou trabalho
exigido.
A pessoa submetida ao trabalho forçado deve ser exposta a uma sanção, que
deve ser iminente, mesmo que de maneira indireta.
Essa sanção, isto é, a pena, pode ser a privação de um direito ou benefício e,
portanto, não necessariamente uma sanção penal.
O núcleo da definição do trabalho forçado é a noção de coerção, empregados
de modo direto por uma pessoa. Ademais, a violência pode ser física ou psicológica,
bem como outras formas sutis de coerção, como a manipulação da dívida, retenção
de documentos de identidade, a ameaça de denúncia as autoridades ou alguma
outra forma de chantagem emocional.
A OIT, por sua vez, compreende que as várias formas de trabalho forçado
devem ser divididas em dois grupos amplos, sendo o primeiro relativo ao trabalho
forçado imposto pelo Estado, enquanto o segundo é imposto pelo setor privado.
Esse primeiro grupo abarca três categorias, quais sejam: o trabalho forçado imposto
por militares; o trabalho forçado para participação compulsória em obras públicas; o
trabalho forçado em prisões. Já o segundo grupo é subdividido em dois: o trabalho
forçado para fins de exploração sexual comercial e o trabalho forçado para fins de
exploração econômica. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. UMA
ALIANÇA GLOBAL CONTRA O TRABALHO FORÇADO, 2005).
É verdade que pesquisas realizadas sobre o trabalho forçado revelam a
existência de uma celeuma doutrinária a respeito dos conceitos, compreendendo
alguns que o trabalho forçado é gênero e o trabalho análogo ao de escravo é
3

Cf. Art. 2º da Convenção n. 29 da OIT.
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espécie, entendendo outros o contrário, enquanto que uma terceira interpretação
constata que as duas expressões são sinônimas.
O entendimento desta pesquisadora é de que o trabalho forçado é um conceito
amplo que engloba várias modalidades, como o trabalho análogo ao de escravo, o
trabalho sexual, dentre outros. Constata-se aludido fato, com base na redação do
art. 5º da Convenção sobre a Escravatura de 1926, da Sociedade das Nações ou
Liga das Nações.
Os dados mensurados no Relatório Global sobre o trabalho forçado de 2005,
permitem a conclusão de que essa forma de exploração constitui-se em grave
violação dos direitos humanos e direitos fundamentais.4
Conforme o Relatório citado, existem 12,3 milhões de vítimas de trabalho
forçado, sendo que dessas, 9,8 milhões eram exploradas por agentes privados e se
dividiam entre 1,4 milhões vítimas de exploração sexual e 7,8 milhões vítimas de
exploração econômica não sexual. Os 2,5 milhões restantes seriam compostas de
pessoas que eram forçadas também pelo fato de que, entre as vítimas, se
encontravam os trabalhadores migrantes.
Os dados envolvendo mulheres e adolescentes permitem identificá-las como
um dos grupos vulneráveis a esse tipo de exploração do trabalho, bem como ao
tráfico de pessoas. Ademais, conforme o Relatório sobre tráfico de pessoas,
publicado pela ONU em dezembro de 2012, outros grupos estão sendo atingidos, a
exemplo de homens e travestis, com percentagem não tão elevada, porém é um fato
importante, pois a partir dele, novas ações devem ser desenvolvidas em todo o
mundo.
1.1 O trabalho forçado no Brasil
Há um interesse em combater e erradicar o trabalho escravo desde os séculos
XIX e XX, o que não tem sido fácil no mundo e, no Brasil é uma realidade. Conforme
dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, entre 1995 e 2006 foram
libertadas aproximadamente 22 mil pessoas pelos grupos móveis de fiscalização,
porém tudo leva a crer que o número de trabalhadores escravizados seja muito
superior ao mensurado em libertações. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO. TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL DO SÉCULO XXI, 2006).

Cf. Ana Maria D’Ávila Lopes, “os direitos fundamentais podem ser definidos como os
princípios jurídica e positivamente vigentes em uma ordem constitucional que traduzem a
concepção de dignidade humana de uma sociedade e legitimam o sistema jurídico estatal.”
(2001, p. 35) Já os direitos humanos são os princípios que “resumem a concepção de uma
convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, válidos para todos os povos e
em todos os tempos. Direitos fundamentais, ao contrário, são direitos jurídica e
constitucionalmente garantidos e limitados espacial e temporalmente”. (2001, p. 41)
4
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Atualmente, o trabalho forçado no Brasil afeta, em especial, os trabalhadores
do meio rural, nas várias atividades ligadas à pecuária, às lavouras de algodão,
milho, soja, arroz, feijão, café, à extração de látex (matéria-prima da borracha) e de
madeira, à criação de porcos e à produção de carvão.5
Assim como o tráfico de pessoas, o trabalho escravo não é novidade no Brasil
nem no mundo, porém nesse país só foi reconhecido de maneira oficial em 1995
pelo Governo Federal. É notório que desde os anos 70 do século XX o trabalho
escravo é identificado, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil,
notadamente nas denominadas fronteiras agrícolas. 6
Esse reconhecimento da existência do trabalho forçado pelo Brasil
impulsionou a criação de mecanismos institucionais, a exemplo de planos,
programas e projetos, para a realização de um enfrentamento sistematizado.
Em junho de 1995 foi instituído o Grupo Especial de Fiscalização Móvel –
GEFM, na esfera do Ministério do Trabalho e Emprego e o Grupo Executivo de
Repressão ao Trabalho Forçado – GERTRAF, por meio do Decreto n. 1.538, de 27
de junho de 1995, tendo sido substituído em 2003, pela Comissão Nacional para a
Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE.
No período 1995-2010, 1.009 operações de fiscalização para a erradicação do
trabalho análogo ao de escravo haviam sido realizadas, resultando no resgate de
38.031 trabalhadores e no pagamento de 58.876.132,43 reais em direitos
trabalhistas. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. AS BOAS
PRÁTICAS DA INSPEÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL, 2010)
Uma peculiaridade dessa prática do Governo brasileiro é a articulação das
várias instituições e esferas de governo. Ademais, Poder Público, organizações de
empregadores e de trabalhadores e sociedade civil têm demonstrado compromisso,
apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas. “Muitas das medidas tomadas são
criativas e únicas, mostrando a necessidade de dar passos ousados para lidar com
esse grave crime, que pode ser difícil de identificar e ainda mais difícil de punir em
áreas tão remotas.” (ABRAMO; MACHADO, 2011, p. 70)
Em 2003 foi lançado o I Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho
Escravo, que estabeleceu 76 metas a serem efetivadas a curto, médio e longo
prazo. O I PNETE foi operacionalizado no período 2003-2007. (ORGANIZAÇÃO

5

Relatórios dos Grupos Especiais Móveis de Fiscalização da Secretaria de Inspeção do
Trabalho (SIT/MTE).
6
O maior número de trabalhadores libertados ocorreu no Pará, Tocantins, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. O trabalho escravo está presente em todo o Brasil, já
tendo sido identificado em São Paulo, em empresas de grande porte.
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INTERNACIONAL DO TRABALHO. COMBATENDO O TRABALHO ESCRAVO
CONTEMPORÂNEO, 2010a)
Ainda naquele ano, a Presidência da República criou a Comissão Nacional
para a Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, órgão colegiado que tem
por objetivo principal monitorar o Plano Nacional.
Mais dois mecanismos foram criados pelo Governo brasileiro: o Grupo
Especial de Fiscalização Móvel – GEFM e o Cadastro de Empregadores Flagrados
Explorando Trabalhadores na Condição Análoga à de Escravos - “lista suja do
trabalho escravo”. Esse Cadastro foi criado por meio da Portaria n. 540 do MTE em
5 de dezembro de 2004, sendo atualizado a cada seis meses; tem funcionado como
uma forma de sanção aos escravizadores, tendo destaque a não concessão de
créditos pelas instituições públicas de financiamento. (ABRAMO; MACHADO, 2011)
Conforme dados revelados pela OIT, 68,4% das metas estabelecidas no I
Plano foram efetivadas total ou parcialmente. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO TRABALHO, 2007, on line)
O II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 10
de setembro de 2008, representa um aperfeiçoamento do I Plano, na medida em
que tem por fim preencher as lacunas deixadas pelo primeiro documento. As 66
ações estabelecidas pelo II Plano foram estabelecidas para reforçar as temáticas da
prevenção e reinserção dos trabalhadores, dando relevância à reforma agrária, à
articulação de ações do Governo no combate ao trabalho escravo por meio da
ampliação das políticas sociais. Esse documento inseriu nas prioridades os
trabalhadores estrangeiros vítimas do trabalho forçado.
No período 1995-2010, foram executadas 1.083 operações de fiscalização
para a erradicação do trabalho escravo pela Secretaria de Inspeção do Trabalho SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, tendo sido inspecionados 2.844
estabelecimentos. Quase 37 mil trabalhadores tiveram seus contratos formalizados,
quase 40 mil foram resgatados. No tocante aos pagamentos de indenização,
somaram R$ 62.247.947,36. Foram lavrados 31.589 autos infracionais. (BRASIL.
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL – 2004-2011)
Esses dados permitem identificar o trabalho escravo como um problema que
afeta a sociedade como um todo, devendo ser enfrentado de modo sistematizado, a
partir do aprimoramento da legislação e, consequentemente, de programas e
projetos governamentais que sejam efetivados de modo pleno, tendo em vista ser
um problema político, como constatar-se-á nos tópicos seguintes deste trabalho.
1.2. A legislação brasileira
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A exploração dos seres humanos com a escravatura no Brasil não é algo
novo. Historicamente, a sociedade brasileira teve por base esse tipo de exploração
com a escravatura, na medida em que, em 1530, teve início o processo de
colonização das terras brasileiras, com a exploração da mão de obra indígena e,
posteriormente,

da

negra,

para

a

extração

de

riquezas.

(BRASIL.

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS: RELATÓRIO DO PLANO
NACIONAL, 2010)
O tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado não é criminalizado pelo
Código Penal no Brasil, na medida em que, como ocorreu ao longo da história,
apenas o tráfico internacional para a prostituição (sujeito passivo era apenas a
mulher), hoje denominado tráfico de pessoas para fins de prostituição ou outras
formas de exploração sexual (sujeito passivo pode ser qualquer pessoa) foi
criminalizado, como consta nos arts. 231 e 231-A do CP.
O problema se deve ao fato de que o Estado brasileiro assinou e ratificou o
Protocolo de Palermo, respectivamente, em 2000 e 2004, mas não vem cumprindo
na íntegra no sentido de criminalizar todas as formas de exploração das pessoas.
Eis a contradição de um Estado que se autoproclama Democrático de Direito, porém
materialmente não trata o tráfico de pessoas para trabalho forçado com a seriedade
que deveria, bem como a partir do compromisso internacionalmente assumido.
O trabalho forçado ou obrigatório, que no Brasil é denominado “trabalho
escravo” ou “trabalho em condições análogas à de escravo” se encontra previsto no
art. 149 do CP.7
Analisa-se, neste momento, a legislação brasileira de maneira minuciosa.
1.2.1. A Constituição Federal de 1988 – CF/88
A Constituição Federal de 1988 – CF/88 determina que ninguém será
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, que não haverá
pena de trabalhos forçados no país (art. 5º, incisos III e XLVII). A Lei Maior dedica,
ainda um Capítulo aos direitos sociais (Capítulo II, arts. 6º ao 11).
Dessa maneira, a CF/88 nega qualquer possibilidade de submissão das
pessoas ao trabalho forçado, em vários dispositivos. A Carta traz em seu texto os
fundamentos da República (art. 1º): a cidadania (inciso II), a dignidade da pessoa
humana (inciso III) e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV).
Ademais, no art. 3º constam os objetivos fundamentais da República, em especial a

O art. 2º da Convenção n. 29 da OIT, de 1930, utiliza a expressão “trabalho forçado ou
obrigatório”. A autora deste trabalho optou por utilizar “trabalho forçado ou obrigatório”, haja
vista seguir a denominação adotada pelo Direito Internacional.

7
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construção de uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I), a erradicação da
pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais
(inciso III), e a promoção do bem de todos, sem preconceito ou discriminação (insico
IV).
O crime de trabalho escravo é uma clara violação dos direitos humanos e
direitos fundamentais dos seres humanos. Quem passa a ser vítima dessa prática
tem cerceado o seu direito à liberdade, à igualdade, além de ter sua dignidade
totalmente destruída, na medida em que é negada a sua condição de seres
humanos que são titulares dos direitos humanos previstos na seara do Direito
Internacional, bem como dos direitos fundamentais, princípios juridicamente
positivados na CF/88.
A CF/88, em seu art. 4º, II, estabelece a prevalência dos direitos humanos,
constituindo-se em compromisso assumido pelo Estado brasileiro a fim de garantir
do exercício dos direitos da pessoa humana, sua proteção, promoção e reparação,
no caso de violações desses direitos.
O art. 5º da CF/88 elenca o rol de direitos e garantias fundamentais
reconhecidos pelo Brasil a todos os brasileiros e aos residentes nesse país: vida,
igualdade, liberdade, segurança e propriedade, dentre outros.
Por sua vez, o parágrafo 2º do art. 5º dispõe que “Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.”
Esse aspecto é peculiar, tratando o catálogo dos direitos e garantias
fundamentais, mas não exclusivamente neste. Isso porque o conceito aberto dos
direitos fundamentais permite ao intérprete constatar em outras passagens do texto
constitucional vários outros direitos fundamentais. Ou seja, a expansão desses
direitos por todo o texto da CF/88, tendo como fundamento o regime e os princípios
que regem a República ou os tratados ratificados pelo Estado brasileiro.
Diante do exercício hermenêutico constitucional, se deve entender que os
direitos e garantias fundamentais podem estar expressos no texto constitucional,
bem como aqueles que possam ser interpretados em decorrência do regime
democrático e dos princípios constitucionais, bem como daqueles que se encontrem
em instrumentos internacionais que versem sobre os direitos humanos. Este é o
denominado Bloco de Constitucionalidade. (LOPES, 2009)
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A respeito desse tema, o Estado brasileiro ratificou vários tratados
internacionais, pelo que se comprometeu a erradicar o trabalho forçado no âmbito
do seu território.
A tortura física ou psicológica é elemento do trabalho forçado, já que se
constitui em tratamento desumano ou degradante à pessoa humana, sendo uma
evidente violação de direitos, indo de encontro ao art. 5º, inciso III, da CF/88, e à lei
n. 9.455/1997 (lei de tortura).8
O art. 7º da CF/88, integra o Capítulo II (Direitos sociais), compreende os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, “além de outros que visem à melhoria de
sua condição social”. E elenca uma série de direitos dos trabalhadores.
Ao ser escravizada, uma pessoa tem todos os direitos negados, haja vista ser,
de certo modo, “coisificada”, como ocorria no direito romano. O empregador é
responsável pelo desrespeito a esses direitos fundamentais, porém o Estado
também o é, por não priorizar o suficiente aludido problema, quando deveria
prevenir, punir e reprimir essas violações de direitos. A verdade é que o Estado
brasileiro pouco tem avançado na proteção e promoção desses direitos dos
trabalhadores, que por muitas vezes são escravizados, e os culpados ficam
impunes, não erradicando o trabalho forçado, como será demonstrado em momento
apropriado.
1.2.2. O Código Penal - CP
A alteração do art. 149 do CP, por meio da Lei n. 10.803/2003, foi um avanço
no sentido de identificar a caracterização do trabalho em condições análogas à de
escravo. O dispositivo aduz o seguinte:
Redução a condição análoga à de escravo
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
8

Lei n. 9.455/1997.
(...) art. 1º (...)
I- (...)
II- (...) submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou
grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de 2(dois) a 8(oito) anos.

3212

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de
retê-lo no local de trabalho.
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
9
origem.

A redação anterior a essa apresentava óbices à caracterização do crime, na
medida em que a norma não descrevia a conduta tipificada.
Leciona Guilherme de Souza Nucci que

a alteração legislativa teve por

finalidade primordial atacar o trabalho escravo, que é muito comum em fazendas e
zonas afastadas da área urbana, onde os trabalhadores são explorados, o que os
leva a viverem como escravos. (NUCCI, 2013)
A redação atual do aludido dispositivo protege como bem jurídico a liberdade
individual, assegurado na CF/88. Essa liberdade é protegida sob o aspecto éticosocial, ou seja, a dignidade da pessoa humana, princípio este estabelecido no texto
constitucional. Ao reduzir alguém a condição análoga à de escravo, viola-se este
princípio, na medida em que o ser humano é transformado em coisa, mercadoria.
(BITTENCOURT, 2010; NUCCI, 2013)
Quanto ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, porém no caso de se tratar
de funcionário público praticando o fato no exercício de suas funções, poderá
configurar o crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65) Quanto ao sujeito
passivo, pode ser qualquer pessoa. (BITTENCOURT, 2010)
O aludido crime é de competência da Justiça Federal, já tendo o Supremo
Tribunal Federal – STF decidido a esse respeito, embora o crime continue inserido
em capítulo que trata da liberdade individual. (NUCCI, 2013)
O STF decidiu um caso concreto, porém deixou expresso não se tratar de um
leading case.
O trabalho escravo, via de regra, é concretizado pelos empregadores com o
uso da violência, o que já intimida os trabalhadores e, em caso de resgate das
vítimas, raras são as que levam o caso à polícia e justiça, temendo por suas vidas.
O panorama gera grande temor por parte dos ex-escravizados em
ajuizar ações trabalhistas individuais contra seus ex-empregadores,
pois muitos correm o risco de perderem a vida, principalmente em
comunidades remotas. E para complicar ainda mais, tal situação
dificulta sobremaneira a produção de prova das condições de
trabalho por parte da vítima, com destaque para a obtenção de
provas testemunhais. (LIMA, 2011, p. 200)

9

Cf. Código Penal.
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Ademais, além dessas dificuldades apontadas, a redução à condição análoga
à de escravo é crime previsto no art. 149 do CP, porém o tráfico de pessoas para
essa finalidade não o é. Embora seja uma das finalidades de exploração previstas
no Protocolo de Palermo, o legislador brasileiro ignorou tanto essa como outras
finalidades, criminalizando tão somente a prostituição ou outras formas de
exploração sexual, como ocorreu ao longo da História.
Além do art. 149 do CP, já citado anteriormente, existem dispositivos ligados
direta ou indiretamente ao tema ora estudado.
O art. 198 dispõe que será punido aquele que constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a celebrar contratos de trabalho.
O art. 204 trata da frustração, mediante fraude ou violência, direito assegurado
pela legislação do trabalho.
O art. 206 trata sobre o aliciamento para o fim de emigração.
Obrigar ou coagir alguém a usar mercadorias ou determinado estabelecimento
para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude da dívida. (art. 203, §1º, I e
II)
Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do
território nacional ou recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do
trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer
quantia do trabalhador ou, ainda, não assegurar-lhe condições de retorno ao local
de origem. (art. 207, caput e §1º)
O art. 207 pode ser considerado tráfico de pessoas para o trabalho, embora
não esteja inserido nos arts. 231 e 231-A, porém, lamentavelmente, o Estado
brasileiro tem ignorado algumas de suas obrigações internacionais, a exemplo do
Protocolo de Palermo, que não é cumprido na íntegra.10
Dessa maneira, é imperioso que o Estado brasileiro passe a criminalizar o
tráfico de pessoas para as várias finalidades previstas no Protocolo de Palermo,
assim como de outras formas de exploração existentes no mundo contemporâneo.
Atualmente existe um Projeto de Lei tramitando para que outras formas de
exploração sejam incluídas nos dispositivos referentes ao tráfico de pessoas. Tal
Projeto foi proposto com base nos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar
10

Existe um Projeto de Lei n. 766/2011 para modificar a legislação penal no tocante ao
tráfico de pessoas, no sentido de incluir o trabalho forçado e a remoção de órgãos no
dispositivo que criminaliza o tráfico de pessoas, nas modalidades internacional e interna. O
PL foi apresentado em 21 de novembro de 2011 e desde 8 de março de 2013 está na
Secretaria
de
Arquivo.
Para
mais
informações
ver:
<www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103898>
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de Inquérito – CPI, cujo Relatório foi concluído em dezembro de 2012, tendo
ratificado as críticas feitas no presente trabalho no tocante à desarmonização que
existe no Brasil atualmente. O Relatório final da CPI, assevera o seguinte:
A CPI, em seu relatório parcial, apresentou o Projeto de Lei do
Senado no 766, de 2011, com o fim de harmonizar o Código Penal
brasileiro com o Protocolo Adicional da Convenção de Palermo da
ONU sobre tráfico de pessoas e com a realidade social brasileira.
(…) Os casos concretos investigados em várias regiões do País,
assim como as vítimas, parentes de vítimas, indiciados pela polícia
e autoridades ouvidas pela Comissão serviram de matéria-prima
para a construção do texto apresentado, o qual busca a essência, a
especificidade da conduta criminosa que é o tráfico de pessoas,
evitando confusões com outros fenômenos, como a prostituição ou
o turismo sexual; ou, ainda, com o trabalho escravo 11 etc.
(BRASIL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “destinada
a investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil,
suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de
2003 e 2011, compreendido na vigência da Convenção de
Palermo.” RELATÓRIO FINAL. 2012, p. 194-196)

Evidencia-se, portanto o conhecimento do problema da desarmonização
legislativa no tocante à temática ora estudada por parte dos parlamentares, que são
os responsáveis por fazer tramitar com a brevidade que o caso necessita, que o
Brasil precisa, já que seus nacionais estão em “apuros”.
1.2.3. Os Planos do Governo Federal
O III Programa Nacional de Direitos Humanos – III PNDH, aprovado por meio
do Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto n.
7.177, de 12 de maio de 2010, estabelece como seu sétimo objetivo estratégico, o
“Combate a prevenção ao trabalho escravo”. O objetivo estratégico estabelece as
seguintes ações programáticas, como promover a efetivação do Plano Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo; apoiar a coordenação e implementação de planos
estaduais, distrital e municipais para erradicação do trabalho escravo; monitorar e
articular o trabalho das comissões estaduais, distrital e municipais para a
erradicação do trabalho escravo; atualizar e divulgar semestralmente o cadastro de
empregadores que utilizaram mão de obra escrava, dentre outras. (BRASIL. III
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 69-71)
1.2.3.1 O I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Governo
Federal
O I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo foi elaborado pela
Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana CDDPH, constituída pela Resolução n. 5/2002 do CDDPH, tendo reunido entidades
e autoridades nacionais ligadas ao tema. O Plano Nacional para a Erradicação do

11

Grifo nosso.
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Trabalho Escravo atende “às determinações do Plano Nacional de Direitos
Humanos e expressa uma política pública permanente que deverá ser fiscalizada
por um órgão ou fórum nacional dedicado à repressão do trabalho escravo.”
O I Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo elencou setenta e
cinco propostas a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, que foram
divididas em cinco eixos temáticos, para que se enfrentasse o trabalho escravo no
Brasil. Essas propostas foram desenvolvidas no período 2003-2007.
A Relatora da ONU sobre as formas contemporâneas de escravidão, Gulnara
Shahinian, aduz em seu Relatório sobre a visita ao Brasil, que ocorreu em maio de
2010, que o Governo Lula lançou o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho
Escravo em 2003, que previu prevenção, repressão e monitoramento de políticas
públicas. Entretanto, “o menor progresso foi feito no que se refere às medidas
voltadas para a redução da impunidade dos empregadores condenados pela prática
de trabalho escravo e àquelas voltadas a garantir emprego e reforma agrária nas
regiões fornecedoras de mão de obra”. (ONU. RELATÓRIO DA RELATORA ESPECIAL
SOBRE FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE ESCRAVIDÃO, INCLUINDO SUAS CAUSAS E
CONSEQUÊNCIAS SOBRE SUA VISITA AO BRASIL, 2010, p. 11, par. 41)

O Plano constitui-se em instrumento relevante, pois foi o marco que
demonstrou o interesse do Estado brasileiro em erradicar o trabalho forçado de
maneira sistematizadas, contando, para tanto, com a atuação de diversos órgãos.
1.2.3.2. II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo
Em 17 de abril de 2008 foi aprovado o II Plano Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo. O aludido Plano foi elaborado pela Comissão Nacional para a
Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, constituindo-se em uma
atualização do I PNETE.
Segundo uma avaliação realizada pela OIT, 68,4% das metas previstas no I
PNETE foram efetivadas, de maneira total ou parcial.
No período 1995-2002, cinco mil, oitocentos e noventa e três pessoas foram
libertadas. Já no período entre 2003-2007, dezenove mil, novecentos e vinte e sete
trabalhadores que se encontravam em condições análogas à escravidão foram
resgatadas devido ao trabalho realizado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel,
o qual é situado no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
O II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo atende às
determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos e expressa uma política
pública permanente que deverá ser fiscalizada por um órgão ou fórum nacional
dedicado à repressão do trabalho escravo, tarefa desempenhada pelo Ministério do
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Trabalho e Emprego – MTE. O II PNETE se centra em cinco eixos temáticos: ações
gerais, totalizando 11; ações de enfrentamento e repressão, somando 20; Ações de
reinserção e prevenção, em número de 16; ações de informação e capacitação,
somando 9; ações específicas de repressão econômica, totalizando 10.
O aludido Plano prevê 66 metas, divididas nos 5 eixos temáticos acima
enumerados.
O Plano estabelece as ações gerais, as ações de enfrentamento e repressão,
ações de reinserção e prevenção, ações de informação e capacitação, ações de
específicas de repressão econômica.
1.3. Os projetos para alteração e mudanças recentes na legislação brasileira
A criação ou o aprimoramento jurídico normativo interno é um relevante
instrumento da política brasileira para a erradicação do trabalho escravo, ao oferecer
os meios necessários para aqueles que trabalham na seara jurídica, nas políticas
públicas e programas governamentais.
Com o aprimoramento da legislação, se buscam meios eficazes de repressão
e responsabilização aos crimes relativos às novas formas de escravidão
contemporânea (tráfico de pessoas para fins sexuais e trabalho forçado).
Nos últimos anos, alguns progressos foram atingidos, porém, o Brasil precisa
fazer muito mais.
Constata-se que o Poder Legislativo brasileiro impulsionou avanço relevante
com a aprovação da Lei n. 10.803, de 2003, que modificou a redação do art. 149 do
Código Penal. Estabeleceu pena de dois a quatro anos, além de multa, a pessoas
que mantenham trabalhadores em condições análogas à de escravo em suas
propriedades.
Infere-se que, especialmente, os artigos 149, que se refere à redução da
pessoa humana à condição análoga à de escravo, 197, que trata do
constrangimento ilegal, o 203, que tipifica a frustração de direito assegurado por lei
trabalhista,

e

207,

relativo

ao

aliciamento

de

trabalhadores,

aplicado

especificamente aos denominados “gatos”, que são encarregados do recrutamento
da mão de obra escrava.
Atualmente, tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda
Constitucional – PEC n. 438, de 2001, que propõe nova redação ao artigo 243 da
CF/88, estabelecendo a pena de expropriação para fins de reforma agrária, de terras
onde for constatada a exploração de trabalho escravo. A PEC n. 438 foi remetida ao
Senado Federal em maio de 2012, aguardando nova deliberação.
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Em agosto de 2013, a Relatora Especial das Nações Unidas sobre as Formas
Contemporâneas de Escravidão, Gulnara Shahinian, defendeu a aprovação da PEC
n. 438, tendo enviado uma carta aos Senadores brasileiros defendendo a aprovação
da PEC do Trabalho Escravo, já que a medida tramita há mais 10 anos no
Congresso Nacional e, após trâmite lento para a Câmara dos Deputados em função
de alterações, retornou ao plenário do Senado em 2013. Os senadores da Frente
Parlamentar de Agropecuária, a chamada Bancada Ruralista, condicionam sua
aprovação à descaracterização do que é trabalho escravo. 12
Além do risco de tornar inócua a PEC do Trabalho Escravo, a negociação de
uma nova definição legal pode atrasar ainda mais a votação. Em sua mensagem, a
relatora manifestou preocupação com a discussão de um novo conceito e defendeu
que o atual, detalhado no artigo 149 do Código Penal, atende plenamente ao que
está previsto nas convenções internacionais contra trabalho forçado das quais o
Brasil é signatário, obedecendo àquele arcabouço jurídico normativo.
2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAMENTO AO TRABALHO FORÇADO
O Brasil, na década de 1990, tendo em vista a pressão conjunta de vários
atores sociais, passou a inserir em sua agenda permanente o trabado escravo, bem
como a reconhecê-lo como um problema político, que merecia atenção em caráter
de urgência.
Foi durante o primeiro mandato do presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, que o Brasil passou a implementar políticas públicas no sentido
de erradicar o problema, tendo o seu sucessor, presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
dado continuidade às políticas do governo anterior, assim como ampliou os
investimentos públicos destinados ao enfrentamento do trabalho escravo.
O Estado brasileiro, por meio do Governo Federal, tem sistematizado e
operacionalizado alguns programas e projetos, quais sejam: o Grupo Especial de
Fiscalização Móvel; o Cadastro de Empregadores, conhecido como “lista suja”; a
Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE. Segue
abaixo a explicação de cada um destes.
2.1. Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo (“Lista suja”)
O Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo, também conhecido como “Lista suja”, foi

12

Para ler a carta na íntegra, consultar: Open Letter to the Senators of the national
Congress of Brazil. <http://reporterbrasil.org.br/2013/08/open-letter-to-the-senators-of-thenational-congress-of-brazil/>.
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estabelecido por meio da Portaria n. 540, de 19 de outubro de 2004, cujas regras
foram disciplinadas por meio da Portaria Interministerial n. 2, de 12 de maio de 2011.
A aludida Portaria determina que se lancem em Cadastro, aqueles empregadores
que mantiveram trabalhadores em condições análogas à de escravo.
Conforme o art. 2º da PI, ocorrerá a inclusão do nome do infrator no Cadastro
somente após emitida a decisão administrativa final relativa ao auto de infração.
Para que isso ocorra, é necessário que os trabalhadores (vítimas) tenham sido
identificados em momento oportuno.
O MTE atualiza semestralmente o Cadastro, dando conhecimento a vários
órgãos, como por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da
Fazenda, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal (Redação
dada pela Portaria 496/2005/MTE), a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República, o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o Banco do Brasil S/A, a Caixa
Econômica Federal, o Banco da Amazônia S/A e Banco do Nordeste do Brasil S/A.
(BRASIL.

MINISTÉRIO

DO

TRABALHO

E

EMPREGO.

PORTARIA

INTERMINISTERIAL N. 2, DE 12 DE MAIO DE 2011)
De acordo com a última atualização da “Lista suja”, constavam 490 nomes de
empregadores. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO DE
EMPREGADORES – PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 02, DE 12 DE MAIO DE
2011 ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL EM 28 DE JUNHO DE 2013)
A atualização semestral do Cadastro de Empregadores, ocorrida em 28 de
junho de 2013, indica 136 novas inclusões de nomes de empregadores que tenham
sido flagrados mantendo trabalhadores em condições análogas às de escravo, 06
reinclusões em razão de determinação judicial e 26 exclusões por cumprimento dos
requisitos administrativos. São nomes tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas,
seja de atuação nos meios rural e urbano. Passaram a constar no Cadastro 504
nomes.
Dentre as novas inclusões, destaca-se a existência de 61 empregadores cuja
atividade econômica preponderante é a pecuária, 14 relacionados à produção de
carvão vegetal e 09 à extração de madeira. Destaca-se, ainda, que entre os 136
nomes incluídos nesta atualização, houve 46 ocorrências no estado do Pará, 19 no
estado de Minas Gerais e 13 no Tocantins. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO. INSPEÇÃO DO TRABALHO. COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO,
on line)
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Esse Cadastro tem sido um importante instrumento para a erradicação do
trabalho escravo, pois tem servido de base para a adoção de medidas relevantes no
tocante à punição econômica, sendo a principal dessas a não concessão de créditos
por parte das instituições públicas. (ABRAMO; MACHADO, 2011)
2.2. Grupo Especial de Fiscalização Móvel
Em 1995, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, baseado no
Ministério do Trabalho, foi criado para fortalecer o sistema de inspeção de trabalho e
certificar-se de que as acusações de trabalho forçado são investigadas de maneira
sistemática.
O GEFM compreende grupos treinados para realizar inspeções em todo o
território nacional. Os grupos são constituídos por auditores, agentes da polícia
federal, procuradores do trabalho e, ocasionalmente, agentes da Polícia Rodoviária
Federal.
Para a Relatora Especial da ONU sobre as Formas Contemporâneas de
Escravidão, o trabalho dos GEFM é dificultada pela escassez de recursos,
intimidação, alto nível de impunidade que “continua a existir para aqueles que
utilizam o trabalho escravo.” O trabalho dos fiscais é, ainda, prejudicado e sofre
ataques de natureza política e mais, sofre críticas do público. As inspeções por
muitas vezes demoram quarenta dias.13
2.3. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE
A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, foi
criada por meio do Decreto de 31 de julho de 2003, estando vinculada à Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
A CONATRAE tem por competência: acompanhar o cumprimento das ações
constantes do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, propondo as
adaptações que se fizerem necessárias; acompanhar a tramitação de projetos de lei
relacionados com o combate e erradicação do trabalho escravo no Congresso
Nacional, bem como propor atos normativos que se fizerem necessários à
implementação do Plano de que trata o inciso I; acompanhar e avaliar os projetos de
cooperação técnica firmados entre o Governo brasileiro e os organismos
internacionais; propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização

13

Mais informações sobre o Relatório sobre as Formas Contemporâneas de Escravidão
(A/HRC/15/Add.3), apresentado na 15ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das
Nações
Unidas,
em
2010,
consultar:
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/relatorioonutrabalhoescravo_938.pdf
>
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de campanhas relacionadas à erradicação do trabalho escravo; e elaborar e aprovar
seu regimento interno.
A aludida Comissão é constituída: pelo Secretário Especial dos Direitos
Humanos, que a presidirá; e pelos seguintes Ministros de Estado (Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; da Defesa; Desenvolvimento Agrário; Meio Ambiente;
Previdência Social; e do Trabalho e Emprego), por dois representantes do Ministério
da Justiça, sendo um do Departamento de Polícia Federal e outro do Departamento
de Polícia Rodoviária Federal; e por até nove representantes de entidades privadas
não-governamentais, reconhecidas nacionalmente.
A CONATRAE busca facilitar a cooperação entre os vários órgãos, dialogando
acerca de soluções para o problema do trabalho escravo, bem como aperfeiçoar e
implementar o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
Embora o Brasil esteja agindo de maneira sistematizada nos últimos anos no
tocante à erradicação do trabalho escravo, a Relatora Especial das Nações Unidas
sobre as formas de escravidão contemporânea, fez críticas e enumerou dificuldades
enfrentadas para erradicação do problema, como as lacunas nos programas
governamentais, lacunas legislativas, lacunas na efetivação de direitos, e
dificuldades enfrentadas, como a falta de recursos, intimidação das pessoas que
realizam fiscalização e, ainda, o alto nível de impunidade presente no Estado
brasileiro.
Assim como a Relatora Especial sobre as Formas de Escravidão
Contemporânea da ONU, o Conselho de Direitos Humanos, por meio do Universal
Periodic Review – mecanismo de Revisão Periódica Universal, estimulou e
recomendou ao Brasil o aprimoramento da temática do “trabalho escravo”, por meio
da legislação, programas, projetos e etc.14
Constata-se, portanto, que o Brasil avançou de maneira substancial, porém
ainda é necessário o aerfeiçoamento da legislação, por meio da aprovação e
proposição de projetos, elaboração de mais programas e projetos governamentais, o
aumento de recursos financeiros, além de aumento das campanhas educativas, que
são bastante invisibilizadas.
5. CONCLUSÕES
O crime de trabalho escravo é uma clara violação dos direitos humanos e
direitos fundamentais dos seres humanos. Quem passa a ser vítima dessa prática

Cf. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Brazil. A/HRC/21/11.
Para mais informações acessar: <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/UniversalPeriodic-Review-Report-Brazil-2012.pdf>
14
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tem cerceado o seu direito à liberdade, à igualdade, além de ter sua dignidade
totalmente destruída, princípios juridicamente positivados na CF/88.
A CF/88, em seu art. 4º, II, estabelece a prevalência dos direitos humanos,
para a garantia do exercício dos direitos da pessoa humana, sua proteção,
promoção e reparação, no caso de violações desses direitos.
O Brasil, na década de 1990, tendo em vista a pressão conjunta de vários
atores sociais, passou a inserir em sua agenda permanente o trabado escravo, bem
como a reconhecê-lo como um problema político.
A partir disso, foram elaborados documentos para enfrentar a problemática,
como o III Programa Nacional de Direitos Humanos – III PNDH, o I Plano Nacional
de Erradicação do Trabalho Escravo do Governo Federal, que foi aperfeiçoado por
meio do II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Governo Federal.
Ademais, a legislação tem sido aperfeiçoada, porém a “passos lentos”, a exemplo da
tramitação da PEC n. 438/2001.
Ações foram sistematizadas e operacionalizadas, a exemplo do Cadastro de
empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de
escravo (“Lista suja”), o Grupo Especial de Fiscalização Móvel e a Comissão
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, que têm uma atuação
extremamente positiva, mesmo enfrentando dificuldades.
Infere-se que, embora o Brasil trabalhe de modo sistematizado, existem óbices
para a erradicação do problema, como: lacunas nos programas de governo; lacunas
legislativas; lacunas na efetivação de direitos; falta de recursos; intimidação das
pessoas que realizam fiscalização; alto nível de impunidade.
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PAUTAS PARA UM ESTUDO CRÍTICO ACERCA DA APLICABILIDADE DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM ADOLESCENTES PRIVADOS DE
LIBERDADE
Karyna Batista Sposato1
Êmille Laís de Oliveira Matos2
Universidade Tiradentes (UNIT)
INTRODUÇÃO
O desafio de discorrer sobre os mecanismos pedagógicos utilizados pelas Unidades
de Socioeducação no Estado de Sergipe 3 , destinadas a custódia de adolescentes
privados de liberdade em cumprimento de medidas socioeducativas 4 é complexo,
principalmente no que tange à educação formal, uma vez que se evidencia, em maior
escala, os mesmos dramas vividos pelo sistema educacional brasileiro.
Nos espaços socioeducativos, manda a lei, nos termos do artigo 945 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) que se oferte escolarização e profissionalização.
1

Doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Direito Penal pela
Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo
(USP). Pesquisadora do CNPQ e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). Consultora
Nacional do Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) em matéria de Justiça da
Infância e Juventude.
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNIT, Mestrado em Direitos
Humanos e professora do Curso de Direito da Universidade Tiradentes (UNIT). Coordenadora
da Pesquisa “Diagnóstico Rápido das Unidades de Privação de Liberdade de Adolescentes no
Estado de Sergipe”. Grupo de Pesquisa: Política Criminal e Direitos Humanos.
Email: karyna.sposato@pq.cnpq.br
2
Graduanda em Direito pela Universidade Tiradentes. Grupo de Pesquisa: Política Criminal e
Direitos Humanos. Email: emillematosadv@gmail.com
3
São elas: Centro de Atendimento ao Menor - Cenam, Unidade Socioeducativa Feminina UNIFEM, Unidade de Internação Provisória - USIP e Comunidade Socioeducativa - CASE.
Todas coordenadas pela Fundação Renascer.
4
As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e se aplicam aos adolescentes que cometem algum ato infracional. São
seis as medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à
comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação
em estabelecimento educacional; VII – Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
5
Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações,
entre outras:
I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; II - não restringir
nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação; III - oferecer
atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos; IV - preservar a
identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente; V - diligenciar no
sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares; VI - comunicar à
autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o
reatamento dos vínculos familiares; VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos
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Visa-se, portanto, a promoção de uma educação ressocializadora e efetiva para que
os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sobretudo de privação
de liberdade, desliguem-se do sistema de atendimento socioeducativo em condições
de retomar suas vidas em sociedade, sem prejuízos ao seu desenvolvimento
educacional que é condição necessária, inclusive para justificar a adoção desta que é
a medida mais severa, a internação.
De acordo com o pedagogo Antonio Carlos Gomes da Costa é preciso que se
compreenda a real essência da ação socieducativa. Afinal, o objetivo da internação é a
perda temporária do direito de ir e vir do adolescente, sem privá-lo: da escolarização
formal, da educação profissional, das atividades artístico-culturais, da abordagem
social e psicológica de cada caso, das práticas esportivas, da assistência religiosa e
todas as demais atividades dirigidas ao socioeducando. (COSTA, 2006, pág. 449)
Todas essas ações, em conjunto, visam garantir o respeito aos direitos humanos dos
adolescentes, eliminando práticas autoritárias e já ultrapassadas que tenham como
escopo apenas a punição e a vigilância.
Aliás, um percurso histórico acerca da realidade brasileira permite constatar tais
persistências punitivas contra a infância e adolescência pobre desde a época da
catequização

jesuítica,

perpassando

pelo

Código

Criminal

do

Império,

e

posteriormente, até a passagem do regime monárquico para o republicano. Em
especial nesta última fase, introduz-se uma lógica salvacionista imbuída da
expectativa de civilizar o país e assegurar o futuro, pela transformação dos supostos

adolescentesatendidos; IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e
farmacêuticos; X - propiciar escolarização e profissionalização; XI - propiciar atividades
culturais, esportivas e de lazer; XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de
acordo com suas crenças; XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; XIV reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos
resultados à autoridade competente; XV - informar, periodicamente, o adolescente internado
sobre sua situação processual; XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de
adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas; XVII - fornecer comprovante de
depósito dos pertences dos adolescentes; XVIII - manter programas destinados ao apoio e
acompanhamento de egressos; XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da
cidadania àqueles que não os tiverem; XX - manter arquivo de anotações onde constem data e
circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes,
endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e
demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.
§ 1º Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que
mantêm programa de abrigo.
§ 1o Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que
mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência
§ 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão
preferencialmente os recursos da comunidade.
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vadios em trabalhadores – ideário que de certa forma ainda produz seus efeitos, em
que pese a nova roupagem de lei e ordem.
Na atualidade é notória a influencia do Movimento da Lei e da Ordem na feição de
políticas voltadas também para a infância e juventude, quando se sobressai como
expectativa principal o enfrentamento da criminalidade, com vistas a garantir o
presente a partir da repressão aos delinquentes. (SPOSATO, 2006, pág. 29)
A identificação de crianças e adolescentes pobres como pequenos bandidos, autores
de delitos tipificados como vadiagem, mendicância, prostituição, furtos e roubos não é
novidade, projetando a antiga fórmula retrógrada de que o abandono moral e material
constitui-se em um passo para a criminalidade, e os menores abandonados de hoje
serão os menores delinquentes de amanhã.
Todavia, com o advento, há 24 anos, do Estatuto da Criança e do Adolescente o
ordenamento jurídico brasileiro passou, ainda que teoricamente, a garantir direitos
para todas as crianças e adolescentes, através de novos referenciais que suplantaram
a doutrina da situação irregular6, evidenciando o caráter diametralmente oposto ao de
vigilância presente no Código de Menores de 1979.
O dever-ser de um novo paradigma garantista de direitos contrasta com a constatação
de Gomes da Costa de que “grandes dinamismos sociais e econômicos expõem
consideráveis parcelas da população infanto-juvenil a situações de risco por ineficácia
da cobertura das políticas sociais básicas” (COSTA, 2006, pág. 452). Neste cenário
sobressai-se a negligência para com a educação, em todo o país e em grau agravado
no semiárido e nordeste brasileiro, como se comprova no Estado de Sergipe.
A baixa qualidade da educação pública se reflete em parcos investimentos e precária
qualificação de seus profissionais, em contradição às normas estabelecidas, a
exemplo do que dispõe o artigo 2057 da Constituição Federal de 1988, os artigos 948e

6

A doutrina da situação irregular era adotada antes do estabelecimento do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Esta doutrina tinha como base o antigo Código de Menores (Lei 6697/79), o
qual admitia situações absurdas de não proteção aos direitos da criança e ao adolescente.
Naquele contexto os menores infratores eram afastados da sociedade, sendo segregados, de
maneira generalizada, em instituições como a Fundação do Bem-Estar do Menor (Funabem) e
as ramificações estaduais e municipais que deram origem a FEBEM. Nessas unidades a
dignidade da pessoa humana era totalmente desrespeitada e o termo “menor”, inclusive,
passou a ser usado pejorativamente. Esta nomenclatura ainda hoje é utilizada erroneamente
pelo senso comum em virtude da profunda estigmatização histórica.
7
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
8
Anteriormente mencionado.

3227

Anais do VIII Encontro da ANDHEP

ISSN: 2317-0255

1249 do ECA e mais recentemente o artigo 15, I10 da Lei 12.594/12, conhecida como
lei do SINASE11.
É de se ver que o Estado tem se mostrado incapaz de promover a inclusão social de
adolescentes marginalizados, que pouco importantes à sociedade de consumo e à
política neoliberal, passam a ser alvo de contenção para a manutenção da “ordem
pública”.
Dialogando com a recente obra de Tatiana Bicudo, Por que Punir?, em sua análise
sobre o encarceramento nos Estados Unidos, desnuda-se que a punição em massa
imputada ao desvio social vai além do valor atribuído a esta punição como instrumento
para coibir o crime: estabelece fronteiras de exclusão social em termos de culpar os
excluídos por sua deplorável situação, esvaziando a tentativa de qualquer rebelião por
parte deles e confinando os problemas sociais à prisão (BICUDO, 2010, p.125).
É justamente neste cenário que a utilização da Educação de Jovens e Adultos (EJA12,
regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 13 (LDB) deve ser

9

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: I entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; II - peticionar
diretamente a qualquer autoridade; III - avistar-se reservadamente com seu defensor; IV - ser
informado de sua situação processual, sempre que solicitada; V - ser tratado com respeito e
dignidade; VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao
domicílio de seus pais ou responsável; VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; VIII corresponder-se com seus familiares e amigos; IX - ter acesso aos objetos necessários à
higiene e asseio pessoal; X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e
salubridade; XI - receber escolarização e profissionalização; XII - realizar atividades culturais,
esportivas e de lazer: XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; XIV - receber
assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; XV - manter a posse
de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante
daqueles porventura depositados em poder da entidade; XVI - receber, quando de sua
desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou
responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do
adolescente.
10
Art. 15: São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de
semiliberdade ou internação:
I - a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e
em conformidade com as normas de referência;
11
Lei de nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Instituiu o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas
destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
12
A educação de jovens e adultos (EJA) é a modalidade de ensino nas etapas dos ensinos
fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e adotada por algumas redes
particulares que recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica
em idade apropriada por qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção da necessidade
de trabalho e participação na renda familiar desde a infância). No início dos anos 90, o
segmento da EJA passou a incluir também as classes de alfabetização inicial.
13
Esta Lei nº9394 de dezembro de 1996 define e regulariza o sistema de educação brasileiro
com base nos princípios presentes na Constituição.
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problematizada, sobretudo quando realizada no âmbito da privação de liberdade. Isto
porque, evidencia-se duplo espectro de análise : a intenção de suprir anteriores falhas
de todo um sistema segregador, que se plasma na defasagem escolar, e de outro a
tentativa de lograr êxito junto a adolescentes e jovens com trajetória infracional e em
privação de liberdade.
No Estado de Sergipe, por exemplo, a distorção idade-série no período de 2006 e
2012 atinge a magnitude de que a cada 100 alunos matriculados em escolas públicas,
aproximadamente 35 apresentam atraso escolar de 02 anos ou mais, segundo
levantamento do Censo Escolar, sistematizado pelo INEP 14 . Esse número é ainda
maior quando se trata dos últimos anos do ensino fundamental.
O caput do artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe que: “A
educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Ou seja,
destina-se a todos os que não conseguiram cursar ou concluir o ensino fundamental
ou médio na idade adequada. “Fazem parte da educação de jovens e adultos, por
exemplo, as estratégias de alfabetização daqueles que não aprenderam a ler e a
escrever até os 14 anos de idade.” (ANDI, 2009, pág. 35-36)
O processo de implementação destas Diretrizes Nacionais dentro do sistema penal
brasileiro, em especial no juvenil, é evidentemente laborioso, e necessita de um
diálogo entre o Sistema Educacional e a Justiça, para que se consiga traçar e atingir
objetivos reais que devem, por sua vez, forçosamente transcender a mera resposta ao
delito através de mecanismos educacionais.
Assoma-se tais ferramentas educacionais consolidarem-se a partir da obra do
educador Paulo Freire, pautada eminentemente em princípios de educação popular,
como se destaca no próprio material didático da EJA:
A educação de jovens e adultos é parte integrante do projeto
sociopolítico global da luta popular da sociedade de classes. É parte
do processo global de formação e capacitação popular. Almeja-se
uma educação capaz de contribuir para a formação de homens e
mulheres dotados de consciência social e de responsabilidade
histórica, aptos para intervenção coletiva organizada sobre a
realidade, a partir de sua comunidade local, sempre em busca da
melhoria de qualidade de vida para todos.(EJA, 2009, pág. 7)

14

Disponível
em:
<http://www.qedu.org.br/estado/126-sergipe/distorcao-idadeserie?dependence=5&localization=0&stageId=initial_years&year=2012 > Acesso em 11 de abril
de 2014.
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Portanto, na proposta de Freire evidencia-se o intento de cessar os espaçamentos
culturais e sociais ligados ao déficit escolar, para que a partir daí, os educandos da
EJA possam conquistar elementos e condições materiais para o exercício de uma vida
cidadã, ao menos em menores condições de desvantagem social.
É neste ponto que a socioeducação pode valer-se beneficamente da EJA, em que
pese ambas estarem imbricadas num contexto prévio de violações, omissões e
exclusão social.
Se aprofundarmos a análise levando-se em conta algumas assertivas do paradigma
do conflito em sociologia da educação, confirmamos a estratificação e segmentação
dos sistemas educacionais, à imagem e semelhança da estratificação da própria
sociedade. Como apontam Gomes e Carnielli, sob a veste da meritocracia, a
escolarização é a base para uma mobilidade social limitada (GOMES, CARNIELLI,
2003) na qual têm maior vantagem os que possuem capital cultural (BOURDIEU,
PASSERON, 1970).
De outra parte, muitos autores já apontaram que as relações sociais de produção
determinam as relações sociais de educação, isto é, alunos destinados a diferentes
classes sociais recebem também escolaridades de tipos diversos (BOWLES, GINTIS,
1977), resultando em uma socialização diferenciada dos alunos. E não é outro o
fenômeno que se verifica na Educação de Jovens e Adultos, subalternizada em
relação à já tão precária educação formal pública.
SOCIOEDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Com o Sinase, Lei nº 12.594/12 aprovada em 18 de janeiro de 2012 e em vigência
desde 19 de abril de 2012 introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro, um
conjunto de princípios, também de natureza pedagógica. Em seu art. 1º definiu-se:
“Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e
regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato
infracional”. Acresce o parágrafo 1º do referido artigo:
Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios,
regras e critérios que envolvem a execução de medidas
socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas
estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos,
políticas e programas específicos de atendimento a
adolescente em conflito com a lei. (SINASE, 2012)
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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE é portanto a política
pública referente à implementação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, como resposta ao envolvimento de adolescentes
com a prática de atos infracionais.
Para tanto, destacou as unidades socioeducativas como responsáveis pelo devido
acompanhamento dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas buscando
potencializar suas habilidades em consonância com um projeto político-pedagógico
“que lhe dê todo o suporte para que descubra novas possibilidades de existir e de
encontrar um novo caminho para, gradativamente, resgatar-se como ser-no-mundo e
ser-ao-mundo” (IASP, 2007, pág. 32)
Como decorrência, a implementação do SINASE objetiva o desenvolvimento de uma
ação socioeducativa sustentada no respeito aos direitos humanos dos e das
adolescentes. Persegue, ainda, o necessário alinhamento conceitual, estratégico e
operacional, principalmente em bases éticas e pedagógicas. O SINASE representa,
portanto, um instrumento que norteia a execução das medidas socioeducativas no
Brasil15.
Fica evidente, que a recente legislação não é o primeiro diploma a dispor sobre
garantias e direitos inerentes aos adolescestes, muito embora represente a primeira
regulamentação no campo da execução das medidas socioeducativas. Reinaugura,
portanto, a necessidade de refletirmos sobre os mecanismos a serem implementados
para materializar direitos assegurados na Constituição Federal, bem como no próprio
Estatuto da Criança e do Adolescente no campo da execução.
Neste aspecto, a lei, ora denominada Lei do SINASE contempla os procedimentos
desde a competência para jurisdicionar a execução das medidas até sua extinção; os
direitos individuais dos e das adolescentes como, por exemplo, acompanhamento dos
pais, o respeito à personalidade, intimidade, liberdade de pensamento; a atenção
integral à saúde, as visitas no caso de cumprimento de medida de internação; os
regimes disciplinares; a capacitação para o trabalho, e também o plano individual de
atendimento - PIA, e demais instrumentos de previsão, registro e gestão das
atividades a serem desenvolvidas com o adolescente.

15

Documento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE. Disponível em:
<www1
.direitoshumanos.gov.br/sedh/.arquivos/.spdca/sinase_integra1.pdf> Acesso em: 06 de
fevereiro de 2012. Pag. 13.
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Isso posto, há na pessoa do socioeducador um grande dever como nos explica Gomes
da Costa:
O educador que atua junto a jovens em dificuldade situa-se no fim de
uma corrente de omissões e transgressões. Sobre seu trabalho
recaem as falhas da família, da sociedade e do Estado. Sua atuação,
frequentemente é a última linha de defesa pessoal e social do seu
educando”. (COSTA, 2001, pág. 17)

Trata-se de não negar ao adolescente seu direito à educação, que é direito
fundamental inerente a pessoa humana, e fora consagrado primeiramente na
Constituição Federal de 1988 como um direito social em seu artigo 6º16, proclamando
ao Estado o encargo de oferecer uma educação pública gratuita17 e de qualidade.
É importante destacar como assegura o artigo 101, III18do ECA, mesmo o adolescente
tendo cometido ato infracional e esteja ele em cumprimento de sua sanção, qualquer
que seja a medida socioeducativa a ele aplicada, este socioeducando continua
gozando do direito à educação formal e aos demais direitos fundamentais.
Contrariamente ao esperado, os levantamentos nacionais acerca do atendimento
socioeducativo mostram que mais da metade dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas no Brasil possui apenas o Ensino Fundamental ou ainda está
cursando esse nível de ensino.
Considerando a faixa etária predominante, em torno dos 17 anos, fica caracterizada
uma grande defasagem idade-série. A articulação entre o SINASE, a Educação e a

16

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.
17
Art. 54 do ECA: É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:I - ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis
anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular
importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.
18
Art. 101: Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: III - matrícula e freqüência
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
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Assistência Social torna-se fundamental para garantir a inserção, a permanência e o
sucesso na escola dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
No caso das medidas de privação de liberdade, o desafio principal é garantir que os
adolescentes sejam inseridos na rede formal de ensino. E integrado a este desafio,
está o de construir metodologias apropriadas ao universo desses adolescentes.
Para tanto, o artigo 34 da Lei nº 12.594/12 em seu §3º trata do um fundo para financiar
programas e projetos de educação básica relativos ao SINASE, tendo como
pressuposto a assinatura do ente federado num Plano de Metas denominado
“Compromisso Todos pela Educação” e elaborado o respectivo Plano de Ações
Articuladas.
Diante de tais obrigações, muitos programas estaduais passaram a utilizar a Educação
de Jovens e Adultos -EJA como forma de enfrentar o descompasso escolar presente
dentre a maioria dos adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais e em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Conforme o artigo 3719 da LDB, já mencionado, é fundamental que no momento da
elaboração do conteúdo das aulas da EJA, seja levado em consideração “os
interesses, as condições de vida e de trabalho e a bagagem cultural dos estudantes”
(Manual de Direito Humano à Educação, 2011, pág. 32).

DILEMAS E IMPASSES
Tomando como base dados obtidos a partir de pesquisa realizada no Estado de
Sergipe, intitulada “Diagnóstico Rápido das Unidades de Privação de Liberdade de
Adolescentes no Estado de Sergipe”, observou-se dentre os adolescentes internados
nas unidades de socioeducação sergipanas no ano de 2012, que nenhum deles
possuía o Ensino Fundamental completo, tendo inclusive um deles se autodeclarado
analfabeto.
19

Art. 37 da LDB: A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na
escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação
profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
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No quadro abaixo, os dados detalhados obtidos no Diagnóstico:
20

Ensino Fundamental
Incompleto
Não é alfabetizado
Não há dados
TOTAL

CENAM
36 (64,45%)

USIP
64 (98,46%)

UNIFEM
05 (100%)

TOTAL
105 (84%)

0
19 (34,54%)
55 (100%)

01 (1,53%)
0
65 (100%)

0
0
05 (100%)

01 (0,80%)
19 (15,20%
125 (100%)

À esta época 55 adolescentes estavam internados no chamado Centro de Atenção ao
Menor (Cenam). Deste universo, 36 deles não possuíam o Ensino Fundamental
completo, e sobre os 19 adolescentes restantes não havia sequer dados relacionados.
Não havia nenhum adolescente analfabeto. Na Unidade de Internação Provisória,
estavam acautelados 65 adolescentes. Sendo que 64 deles não possuíam o Ensino
Fundamental completo e apenas um não se encontrava alfabetizado. Na Unidade
Feminina havia 05 meninas internadas e 100% delas não possuía o Ensino
Fundamental completo.
Considerando que a mesma coleta de dados repetiu-se em março de 2013, pôde-se
também observar:
CENAM
Ensino
Fundamental
Incompleto
Ensino Médio

49 (64%)

Não há dados

08 (9%)

TOTAL

77 (100%)

20 (27%)

À época de março de 2013 haviam 77 adolescentes internados no Cenam. Deste
conjunto, 49 deles não possuíam o Ensino Fundamental completo. Outros 20
adolescentes possuíam o Ensino Médio e os 8 demais adolescentes não há dados. Os
dados das demais unidades (UNIFEM e USIP) não foram apresentados na pesquisa21.

20

O relatório Perfil dos Adolescentes – Unidades Socioeducativas, que contém as
porcentagens referentes à escolaridade, foi realizado pela Fundação Renascer em maio de
2012.
21

Quanto ao quesito escolaridade relatados no relatório Perfil dos Adolescentes – Unidades
21
Socioeducativas , realizados pela Fundação Renascer em Março de 2013, estão ilegíveis e
sendo assim, não puderam ser sistematizados satisfatoriamente.
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Através das entrevistas feitas in loco, notou-se a existência de alguns impasses : a
falta de um projeto político-pedagógico próprio para cada uma das unidades; a falta de
corpo docente e a não-voluntariedade do socioeducando em participar de atividades
educativas.
Em que pese a importância da educação de jovens e adultos como mecanismo de
universalização do direito à educação, no contexto socioeducativo, o programa de
educação para jovens e adultos parece não ser suficiente para impactar e alterar as
dinâmicas institucionais. Pois, como Moreira diz: “é urgente que se possa encontrar
alternativas para reorientar as políticas educacionais e penitenciárias sobre a
educação de jovens e adultos em regimes de privação de liberdade.” (MOREIRA,
2010, pág. 174).
Necessário seria haver um projeto político-pedagógico, e mais que isso, que o projeto
político-pedagógico contemple esta prática educativa ao lado de outras estratégias
educativas, de cultura e lazer. Também, para que toda a sociedade brasileira tome
ciência dos obstáculos enfrentados na implantação de uma educação de qualidade
dentro de instituições socioeducativas é fundamental, segundo Fábio Aparecido
Moreira:
que haja continuidade da pesquisa acadêmica sobre o tema,
especialmente a partir deste novo cenário, em que a discussão
acerca da definição de políticas públicas de educação em regimes de
privação de liberdade tem ocupado a pauta jurídica e educacional e
assume proporções internacionais. (MOREIRA, 2010, pág. 174)

Nesse caso, é preciso primeiramente que se compreenda o adolescente, suas
necessidades e os motivos que o levaram a estar ali. Esse reconhecimento ajudará a
definir mecanismos de aproximação entre o socioeducando e o socioeducador; entre o
socioeducando e sua família; entre a unidade socioeducativa e a família; e entre a
sociedade e o socioeducando. Do ponto de vista da política pública, são caminhos
para aproximar e unir a educação da socioeducação.
Cabe finalmente dar voz a Paulo Freire quando nos advertiu: “caso enveredássemos
por uma metodologia específica, inclusive com matérias didáticos próprios, estaríamos
discriminando o aluno preso duas vezes, negando-lhes acesso a informação/formação
que de todos é direito” (FUNAP, 1993, p. 17).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Longe de esgotar as possibilidades para um programa de educação específico para
unidades de execução de medida socioeducativa, nos parece prioritário enfrentar
criticamente os impasses instalados na oferta de escolarização formal no âmbito da
privação de liberdade de adolescentes.
Neste compasso, pensar criticamente acerca da aplicabilidade da Educação de
Jovens e Adultos nas unidades socioeducativas é uma pauta inadiável. Seja porque tal
política já está em curso em diversas unidades da federação, seja porque pouco ou
quase nada se problematizou a esse respeito. Problemas de ordem estrutural e
conjuntural apontam graves dificuldades, dentre elas, a mais gritante é a baixa
escolaridade dos adolescentes que cumprem medidas de internação.

Por não

possuírem o Ensino Fundamental completo sequer conseguem ter qualificação mínima
para o ingresso em cursos profissionalizantes, dificultando cada vez mais a inserção
deles no mercado de trabalho e fazendo-se intensificar o ciclo de marginalização e
segregação social que é propulsor da criminalidade.
Deste modo, tematizamos a EJA na perspectiva de um compromisso político,
educacional e de justiça que efetivamente promova a escolarização de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas, com destaque à necessidade de
projetos próprios, reais e contextualizados no âmbito de cada unidade. Esta parece ser
a condição necessária para a observância e implementação da norma constitucional e
infraconstitucional e da política pública da EJA de modo a não desnaturá-la e
distanciá-la dos ensinamentos de Freire.
Se a educação de jovens e adultos aparece muitas vezes no contexto brasileiro como
política educacional de segunda categoria, certificada com menor prestígio, suscetível
de ser aceita com reserva, levando-se muitas vezes a que os alunos sejam recusados
pelo mercado de trabalho, com possibilidades ainda mais reduzidas de continuidade
dos estudos, no âmbito da execução de medidas socioeducativas privativas de
liberdade tais dilemas ainda mais se intensificam e agudizam.
Além de adolescentes, em condição peculiar de desenvolvimento e em idade escolar,
seus destinatários já estão marcados pelo pesado estigma da infração. Peso e
etiqueta que somente a educação poderia deles fazer descolar.
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