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Resumo:
A discussão em tela dá-se em torno de achados da teoria sociológica sobre a formação da
modernidade periférica e seus desdobramentos na socialização primária e na desigualdade
de oportunidades dos indivíduos, sobretudo os jovens. Parte-se do pressuposto de que
esquemas avaliativos e disposições de comportamento objetivamente incorporados, ou
habitus, são elementos centrais para explicar a economia moral que fundamenta a
modernização periférica, construindo posições e hierarquias sociais que, grosso modo,
subdividem a sociedade entre os estabelecidos, reconhecidos como cidadãos, e os
excluídos, os subcidadãos. Nesse sentido, procura-se identificar, de acordo com uma
reflexão sociológica, os impactos da precariedade e da concentração de bens primários de
cidadania (denominados por nós como “bens cívicos”) na construção da vulnerabilidade
social, identificando como estão implicadas as seguintes dimensões: a família, o mercado
e as políticas governamentais. Considera-se que a precariedade é uma estrutura, resultante
de processos imbricados e opacos, a serem desvendados pela análise crítica da realidade.

1

Optamos pelo envio de um esboço do paper para que haja a possibilidade de discussão durante o X
Encontro da ANDHEP, reiterando que a versão definitiva do texto será encaminhada após a apresentação
oral.

2

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Introdução

O paper aborda resumidamente uma reflexão sobre a situação dos jovens
vulneráveis nas sociedades de modernização periférica. A vulnerabilidade, embora
multidimensional, será interpretada de maneira restrita, fixada na sua formação cultural e
seus impactos na socialização dos indivíduos.
Nas sociedades modernas, encontramos um complexo e imbricado sistema de
distinção social (Bourdieu, A distinção: crítica social do julgamento, 2007) que, ao final
e ao cabo, estabelece quem manda e quem obedece (Weber, 1982). Jovens há cujo futuro
é o de dominar; jovens há cujo futuro é o de ser dominado. Esses últimos são:
trabalhadores empregados (manuais ou intelectuais) e o exército industrial de reserva, que
regula o preço do trabalho nas sociedades capitalistas (Marx, 2011).
Em sociedades de modernização periférica, observa-se um terceiro grupo: o de
trabalhadores precários. Neste paper, denominaremos de precariado2.
As sociedades de modernização periférica aqui trabalhadas são as que
constituíram um Estado semidesenvolvimentista. Partimos do entendimento de Peter
Evans (1993) sobre o assunto. Utilizamos o neologismo “semidesenvolvimentista” para
expressar os Estados que “fracassaram em ser consistentemente desenvolvimentistas”,
como o Brasil e a Índia (Evans, 1993). Acreditamos que o traçado apontado «até aqui»
não é diferente no contexto de Estados predatórios3 (Evans, 1993). Porém, o contexto a
ser narrado «a partir daqui» passa a ser aplicável em países que lograram certa capacidade
estatal ou governativa para promover o desenvolvimento socioeconômico.
A juventude é uma construção histórica (Abramovay & Castro, 2015). Como a
conhecemos contemporaneamente, a juventude remonta ao pós-guerra e está ligada à
proteção social nos Estados europeus ocidentais. A percepção da juventude como etapa

Embora conheçamos os usos correntes da palavra “precariado”, sobretudo na sociologia do trabalho,
pareceu-nos uma palavra adequada para descrever uma parte da classe trabalhadora cuja inserção no
mercado de trabalho é viabilizada por condições precárias.
2

Evans (1993) cita o antigo Zaire como exemplo. Diz: “o Zaire é, em suma, um exemplo de manual de
um ‘Estado predatório’ no qual a preocupação da classe política com a busca de renda converteu a
sociedade em sua presa”. Um Estado predatório seria um estado irresponsável e irresponsivo.
3
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ou ciclo de vida legitima o reconhecimento dos jovens como público-alvo de uma rede
de proteção social.
Sociedades cuja estrutura de trabalho é complexa, demandam o alargamento do
período de juventude, na proporção que se faz necessária para prepará-los e integrá-los
com sucesso à competição do mercado. Seja de uma forma ou de outra, a juventude seria
um problema a ser enfrentado pelo poder público e pela sociedade.
Juntam-se, aos jovens, as crianças e os idosos. Podem, legitimamente, afastar-se
do mercado de trabalho. Não são contabilizados como exército industrial de reserva.
Além destes, podemos considerar os doentes crônicos e as pessoas com deficiências
altamente incapacitantes para o trabalho. Os dois últimos sujeitos legitimam-se à medida
em que há um sistema de saúde que lhes assegure o acesso aos direitos sociais.
Temporariamente, doentes, grávidas e parturientes podem ausentar-se do
mercado de trabalho. Finalmente, o conceito de família nuclear garante que membros
responsáveis pelo bem-estar familiar possam afastar-se temporária ou permanentemente
do mercado (sociedades de raízes patriarcais costumam identificar as mulheres, as mães,
como estes indivíduos).
Esses sujeitos sociais gozam de um status. Podemos típico-idealmente
denominá-los “grupos dependentes”. Nas sociedades centrais, há um arcabouço
institucional e cultural que garante uma espécie de “salvo-conduto”, calcado numa rede
de proteção social.
Partimos do pressuposto de que, nas sociedades cujo bem-estar social é
incompleto e tardio, esse grupo dependente não goza plenamente do status. Operam,
nesse caso, exceções que são culturalmente orientadas. Souza (2009) denomina essa
massa desassistida como “ralé estrutural”, mas aqui optamos por denominá-la como
“precariado”.
Podemos apontar como causa dessa subtração do status a ineficácia das
instituições, a situação econômica e mesmo o contexto cultural. Enfatizaremos o
último ponto, considerando a formação do habitus em sociedades de modernidade
periférica, como o Brasil.
A reprodução do precariado decorreria, em nosso ver, da formação de um
“estado de precariedade”, em que são observadas situações profundas, reiteradas e
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recíprocas de ineficácia institucional. Como acima dito, o estado de precariedade
estaria estruturado, justamente: a) na ineficácia das instituições; b) na estrutura menos
complexa do trabalho, com a presença maciça de um precariado; e c) em distinções
culturalmente orientadas que sonegam a plena cidadania para parcela da sociedade.
Ora, se a juventude compõe um “grupo dependente” (nosso pressuposto), como
fica a situação do jovem vulnerável nas sociedades de modernização periférica?
O paper está subdividido da seguinte forma: no primeiro tópico, apontamos
como entendemos o conceito de juventude; no segundo tópico, apontamos os conceitos
de habitus, habitus primário e habitus precário, discutindo o impacto destes na produção
de uma sociedade desigual e excludente; no terceiro tópico, contemplamos o que
denominamos de “paradigma sinérgico”, que contemple uma perspectiva colaborativa e
participativa de políticas governamentais, envolvendo a sociedade civil e os mercados;
finalmente, as considerações finais.

Com qual juventude estamos lidando?
Embora a institucionalidade brasileira (lei 12.852/2013) considere a juventude
como uma fase da vida que compreende a faixa dos 15 aos 29 anos de idade, fixamo-nos
na definição da Organização das Nações Unidas, abrangendo os indivíduos dos 15 aos 24
anos de idade. Em sendo assim, limitamo-nos ao que a Política Nacional de Juventude
brasileira define como “jovens-adolescentes” (15 a 17 anos) e “jovens-jovens” (18 a 24
anos), excluindo os “jovens-adultos” (25 a 29 anos).
Acreditamos que os jovens-adultos não compartilham o mesmo status dos
jovens-adolescentes e dos jovens-jovens. A discussão sobre os jovens-adultos será
realizada alhures.
A definição etária de juventude varia de acordo com o país. No Japão, exemplo
bastante citado na literatura especializada, jovens são os indivíduos que possuem entre 15
e 35 anos de idade. Isso revela que é preciso realizar uma leitura contextual da temática.
Para Abramovay e Castro (2015, p. 13), “cada época e cada cultura postulam diferentes
maneiras de ser jovem, sobredeterminadas por dentro de situações sociais e culturais
específicas”.
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O interesse acadêmico pelos estudos sobre a juventude tem crescido. Desde o
ano de 1990, 636 teses e dissertações foram produzidas no Brasil contendo a palavra
“juventude” no seu título. Esse, ao menos, é o número de trabalhos indexados na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a partir das informações de 56
instituições universitárias.
Construímos um gráfico (gráfico 1) que denota o aumento do número de teses e
dissertações defendidas e indexadas cujos títulos contém a palavra “juventude”. Observase aumento significativo nos últimos anos, expressando como a temática tem ocupado
espaço nas universidades brasileiras.

Gráfico 1: Evolução do número de Teses e Dissertações cujo título tem a palavra
"juventude"
382

246

8
1990-2000

2001-2010

2011-2017

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 2018

Quando expandimos as buscas no já citado repositório, ou seja, quando
procuramos o uso da palavra nos títulos ou nos resumos, 22 teses e dissertações foram
defendidas entre 1990 e 2000. Entre 2001 e 2010, foram 480 trabalhos. Finalmente, entre
2011 e 2017, 799 teses e dissertações foram defendidas e estão indexadas. Ao todo, entre
1990 e 2017, são 1.322 trabalhos.
Elaboramos, também, um gráfico (gráfico 2) para explicitar quais são as praças
com mais teses e dissertações indexadas no repositório, cujos títulos incorporam a palavra
“juventude”. Limitamos a 20 instituições de pós-graduação com maior número de
trabalhos.
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Gráfico 2: Teses e dissertações cujo título possui a palavra "juventude", por
instituição (top 20)

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 2018

As 20 instituições que se fazem presentes no gráfico 2 somam 541 teses e
dissertações com a palavra “juventude” no título. As demais 36 instituições somam 95.
Destacam-se a Universidade Federal do Ceará, a Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo. Essas
quatro concentram 227 teses e dissertações.
Geralmente, os pesquisadores de programas de pós-graduação em educação, em
serviço social, em ciências sociais e em teologia são os que mais se interessam pela
temática, a julgar pela busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações. O dado corrobora com o levantamento de “estado da arte” realizado por
Sposito (2009, p. 20), com dados de pesquisas realizadas entre 1999 e 2006, nas áreas de
educação, serviço social e ciências sociais.
No que se refere às ciências sociais, os antropólogos demonstram maior interesse
em realizar pesquisas sobre a juventude. De acordo com Sposito (2009, p. 20), 11% das
teses e dissertações defendidas em antropologia, no período de 1999 a 2006, tinham a
juventude como objeto, sendo “os pesquisadores mais voltados para essa temática”.
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Via de regra, discutem-se, na pós-graduação brasileira, os problemas dos jovens
urbanos, em temáticas como escola/escolaridade, exclusão social, gênero e trabalho
(Sposito, 2009).
A concepção de que a juventude seria uma transição da infância para a vida
adulta é dominante, podendo ser identificada em discussões como a empreendida pela
UNESCO (2004, p. 26).
A Organização Mundial de Saúde entenderia, de acordo com Silva & Lopes
(2009, p. 88), que a juventude seria uma “categoria essencialmente sociológica, que
indicaria o processo de preparação para os indivíduos assumirem o papel de adulto na
sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional, estendendo-se dos 15 aos 24
anos”.
A sociologia não fecha questão quanto a um conceito de juventude. É próprio
das Ciências Sociais a multiplicidade de paradigmas, paradigmas concorrentes e nãosucessivos. Para Pais (1990, p. 140), a sociologia da juventude tem “vacilado (...) entre
duas tendências”. Na primeira, considera-se a juventude como fase da vida, relacionado
à ideia de “geração”, enquanto, na segunda, a juventude deveria ser vista como um
conjunto diversificado, “perfilando-se diferentes culturas juvenis, em função de
diferentes pertenças de classe, diferentes situações econômicas, diferentes parcelas de
poder, diferentes interesses, diferentes oportunidades ocupacionais etc”.
Aderindo à segunda tendência, outras dimensões serão, por nós, levadas em
conta:
I.
II.

as ideias de que jovens são parte da minoria;
as ideias de que jovens são imaturos;

III.

as ideias de que jovens estão sujeitos a riscos;

IV.

as ideias de que jovens são vulneráveis; e

V.

as ideias de probabilidade.
Entendemos que estas seriam dimensões importantes para estruturar uma

condição juvenil. Observamos que não apontamos outros marcos, como a identidade e as
representações, mas isso não quer dizer que não tenham importância ou que sejam
secundários. Simplesmente não serão objeto deste texto.
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Nesse sentido, ao dizermos juventude, estamos dizendo condição, determinada
por situações sociais. Por essa razão, é contextual e é parte de um processo de distinção
social. Equivale dizer que a juventude é uma variável insuficiente para explicar a
desigualdade de oportunidades que afetam os jovens.
A multiplicidade das experiências dos indivíduos durante a juventude é uma
realidade conhecida pela literatura especializada. Costuma-se apontar com frequência que
não é mais possível afirmar existir uma única expressão da juventude, mas sim
juventudes, palavra no plural.
Por essa razão, outras clivagens são também importantes. Acreditamos que as
mais importantes seriam, não necessariamente em ordem de prioridade: a cor da pele, o
gênero, a classe social, o território e a família.
Pensar na juventude como uma minoria significa apontar para uma situação de
desvantagem social, ou, então, que os jovens não participam das principais decisões
políticas e econômicas de uma determinada sociedade. Eventuais pesquisas que analisem
mais profundamente esta dimensão podem centrar sua atenção na responsividade dos
tomadores de decisão, ou seja, como estes se sensibilizam para a questão juvenil.
Ademais, é possível discutir como as sociedades estão dispostas a proteger as suas
minorias.
A juventude como imaturidade está mais relacionada ao reconhecimento social
do que às performances individuais. Pode conferir ao indivíduo jovem um salvo-conduto
para que não participe imediata ou plenamente do mercado de trabalho competitivo,
enquanto é socialmente preparado para a competição e para desempenhar papéis sociais
próprios da vida adulta. Ao mesmo tempo, a imaturidade é justificativa para que a
juventude seja apartada do processo de tomada de decisão. A discussão sobre maturidade
poderia estar ligada aos processos de construção social de esquemas avaliativos e
disposições de comportamento objetivamente incorporados, ou habitus. Ao mesmo
tempo, pode ser pensada à luz da noção de reconhecimento social, como apontado
anteriormente.
Finalmente, a juventude pode ser compreendida em termos de probabilidade. A
condição juvenil é determinada por situações sociais, como a classe, o gênero e a família,
que podem resultar (ou não) em risco e vulnerabilidade. A probabilidade de sucesso ou
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de fracasso na vida adulta é dependente da trajetória individual, o que não significa dizer
que inexistem condicionantes sociais.
As sociedades, argumentamos, reconhecem a condição juvenil e suas nuances
em termos de probabilidade. Isso porque a juventude está ligada a uma noção de
preparação para a vida adulta, pode ser vista como uma fase transitória. Os mais
beneficiados são os jovens cuja situação é socialmente privilegiada, indivíduos cuja
probabilidade de sucesso na vida é mais elevada.
A ideia de sucesso, claro, é orientada por valores que legitimam a própria
instituição da competitividade no mercado de trabalho. Jovens cuja probabilidade de
sucesso é maior, pois, tenderiam a receber incentivos sociais; enquanto isso, jovens cuja
probabilidade de insucesso é maior, teriam de conviver com o ceticismo da sociedade em
relação ao seu futuro.
A própria decisão do que fazer com os jovens tende a derivar das probabilidades
de vida. Os jovens que enfrentam o ceticismo coletivo podem ser o público-alvo de
políticas de integração social, visando reduzir-lhes o tempo livre, ocupando-os com
atividades culturais, educativas ou laborais. A entrada destes à classe trabalhadora pode
ser vista coletivamente como uma “vitória da sociedade”. Assim como lhes é subtraído o
tempo livre na juventude, subtraem-lhes o tempo livre na vida adulta, esperando deles
que ingressem nas maiores jornadas de trabalho, evitando a vagabundagem na vida adulta.
Entender a juventude como probabilidade pode ensejar debates em torno dos
conceitos de resiliência, possivelmente enfocando as possibilidades de resiliência
individual e coletiva, através de iniciativas individuais, da sociedade civil e dos governos.
Obviamente, existem múltiplas possibilidades para a investigação sobre a
juventude enquanto fenômeno sociológico. Propomos que, fundamentalmente, a
juventude é uma condição social, determinada por situações sociais. Algumas dimensões
foram, nesse texto, citadas: a discussão sobre o tratamento dispensado às minorias, sobre
a maturidade e sobre a probabilidade.
A figura 1 traz os elementos citados, visando dar-lhes melhor visbilidade.
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Figura 1: ideias associadas à presente reflexão sobre juventude

Minoria

Probabilidade (vira-ser)

Imaturidade

Juventude

Vulnerabilidade

Riscos

Fonte: elaboração própria

Há, finalmente, uma dimensão que acreditamos ser transversal: a econômica,
fundamentada na divisão do trabalho e na lógica competitiva das sociedades modernas.

Habitus e precariedade
O conceito de habitus, explica Setton (2002), seria derivada de uma “palavra
latina utilizada pela tradição escolástica, traduz a noção grega hexis, utilizada por
Aristóteles para designar então características do corpo e da alma adquiridas em um
processo de aprendizagem”.
Encontramos distintas concepções de habitus, das quais podemos destacar: em
Durkheim “para designar um estado geral dos indivíduos, estado interior e profundo, que
orienta suas ações de forma durável”, mobilizado para pensar uma “situação de
internato”, às quais são submetidas alguns estudantes (Setton, 2002, p. 61); em Elias, que
significa a “configuração social dos indivíduos, uma espécie de um saber social
incorporado, ou uma segunda natureza do indivíduo em sociedade” (Koury, 2013, p. 90);
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e em Bourdieu (1983, p. 61), para quem seriam “sistemas de disposições duráveis,
estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes”.
Para a concepção bourdiesiana, o habitus é como um
princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que
podem ser objetivamente "reguladas" e "regulares" sem ser o produto da
obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a
intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações
necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o
produto da ação organizadora de um regente (idem).

Bourdieu (1983) procura superar a dicotomia subjetivismo/objetivismo,
apontando que o habitus remete a “potencialidades objetivas” (p. 62). Isso significa que
a ação do indivíduo não pode ser secundarizada, não significando com isso que a estrutura
social o seja. De fato, “o habitus está no princípio de encadeamento das ‘ações’ que são
objetivamente organizadas como estratégias sem ser de modo algum o produto de uma
verdadeira intenção estratégica” (Bourdieu, 1983, p. 61).
O habitus aponta “coisas a fazer ou não fazer, a dizer ou a não dizer” (idem). Tal
direcionamento não se dá de modo gratuito ou dado, mas é produto de uma experiência
de vida e expectativas historicamente fundamentadas.
No tópico anterior, chamávamos a atenção para a juventude como minoria e para
a juventude como probabilidade. Realizando uma leitura estritamente bourdiesiana,
podemos dizer que a posição e as potencialidades objetivas operam na formação de um
estilo de vida e de expectativas desta juventude, ao mesmo tempo em que estão colocadas
as expectativas coletivas sobre esta juventude.
Nesse sentido, a posição social não pode ser pensada de maneira estanque,
especialmente quando estamos falando de juventude. Porém, não se pode ignorar o seu
impacto na construção das expectativas coletivas que se constroem sobre os jovens e no
próprio projeto de vida, de vir-a-ser do jovem.
Na sociologia brasileira, encontramos o uso dos conceitos de habitus primário e
de habitus precário. Cabe perceber que estamos falando de sistemas de expectativas e de
disposições de comportamento objetivamente incorporados que constituem o que estamos
denominando como “estado de precariedade”.
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Souza (2003), o habitus primário dotaria o indivíduo de uma espécie de
capacidade cívica, personalidade e disposições de comportamento que assegurariam a
inclusão produtiva e competitiva no mercado capitalista. Por sua vez, o habitus precário
seria o limite inferior, portanto inabilitando os indivíduos para a sociedade competitiva,
negando-lhes cidadania a nível do self.
O habitus precário engendraria, assim, um ceticismo coletivo quanto à
integração dos sujeitos sociais que constituem, para Jessé Souza, a “ralé estrutural”. A
situação de exclusão seria legitimada por instituições “peculiarmente opacas e
intransparentes”, dentro da noção de mérito (Souza, 2003, p. 179).
Sociologicamente, o habitus primário fundamenta-se em mecanismos de
inculcação engendrados na infância e baseia-se num conjunto de expectativas ou
probabilidades socialmente identificadas quanto ao sucesso ou fracasso do indivíduo em
determinada seara. O habitus primário caracteriza-se por “incorporar as características
disciplinarizadoras, plásticas e adaptativas básicas para o exercício das funções
produtivas no contexto do capitalismo moderno” (Souza, 2005, p. 80).
A construção da vulnerabilidade social, em nossa concepção, estende-se à
formação do self. Uma sociedade imersa em “estado de precariedade” tende a cair em
uma espiral de ineficácia, dificultando ou anulando a probabilidade das instituições
promoverem resiliência, justamente pelo fundamento desta espiral estar em estruturas
opacas de distinção social, que naturalizam e operacionalizam em nível de personalidade
e expectativas, um habitus precário.
O habitus precário poderia ser entendido como “a formação de todo um
segmento de indivíduos inadaptados” (Souza, 2003, p. 87).
O ceticismo coletivo quanto ao futuro deste jovem pertencente ao precariado (na
acepção da palavra que tomamos aqui) engendra uma justificação e uma naturalização
para a subordinação social e consequente reprodução das desigualdades, afetando de fio
a pavio o desempenho institucional.
Nesse sentido, o quão longe uma sociedade de modernidade periférica está de
constituir instituições concretamente produtoras de resiliência?
Defendemos três medidas, coordenadas:
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As políticas para a primeira infância são fundamentais para a mudança estrutural
da juventude, tendo em vista que é nesse momento em que há importante
transmissão de capital cultural;

II.

O aprofundamento das redes de proteção social pode garantir uma inclusão social
parcial, uma “inclusão social dependente”, calcada na universalização dos bens
primários de cidadania que alcance a juventude, a fase adulta e a velhice, ainda
que sob as condições de precariedade apontadas na nossa reflexão sobre o habitus;

III.

Deve ser adotado um novo paradigma de políticas públicas, “sinérgico”, que altere
a estrutura produtiva, garantindo tempo livre, ao mesmo tempo em que haja a
oferta de incentivos para a participação social, visando gerar capital social,
possibilitando uma socialização secundária resiliente.
No próximo tópico procuramos esclarecer o motivo pelo qual elencamos estas

medidas.

Família, mercado e políticas governamentais: resiliência e desenvolvimento

A ideia central é a de que sociedades de modernização periférica não
constituíram plenamente sua rede de proteção social, afetando as minorias de inúmeras
formas, de maneira que parcela substancial da sociedade subsiste em situação de
vulnerabilidade e enfrenta riscos.
Há diferença entre os conceitos de desenho ou moldura institucional e de eficácia
institucional, de modo que não nos concentramos em como é a atual moldura institucional
brasileira, quais são as medidas adotadas pelo poder público como políticas para a
juventude.
Ao nos concentrarmos na noção de “estado de precariedade”, estamos dando
ênfase à discussão da eficácia institucional. Parcela da ineficácia das instituições se dá
pela proeminência de um imbricado sistema de distinção social que inabilita massas
humanas, emocional e culturalmente, para a sociedade competitiva.
Podemos conceber três tipos-ideais de abordagens possíveis que explicam a
configuração de um “estado de precariedade”, isto é, de um conjunto de situações
profundas, reiteradas e recíprocas de ineficácia institucional:

14

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

a) A leitura institucionalista e neoinstitucionalista;
b) A leitura econômica;
c) A leitura cultural.
Na primeira leitura, os primeiros estudos podem remontar ao desenho ou
moldura institucional, as regras do jogo. Posteriormente, aspectos organizacionais e
culturais seriam levantados. Busca-se responder se as instituições podem contribuir para
alterar o comportamento.
A leitura econômica, provavelmente hegemônica no Brasil dos anos 1960 a
1970, tematizaria a estrutura produtiva como fator de desenvolvimento. Nesse caso, a
inclusão social se daria como derivado de novos horizontes econômicos, menos avessos
à dependência do capitalismo brasileiro em relação ao cenário internacional e mais
pródigo em empregos especializados e complexos.
Finalmente, a leitura cultural. Uma possível leitura culturalista sobre a juventude
como minoria, por exemplo, poderia resultar no debate sobre a cultura política dominante
no país.
Notamos que, a despeito da linha adotada, existem dois movimentos
concomitantes: a promoção do indivíduo, a sua integração produtiva; e a mudança nas
expectativas coletivas quanto esse indivíduo, o que requer uma mudança cultural.
A integração do indivíduo é empreendimento de curto e médio prazo, enquanto
a mudança cultural é de longo prazo.
A formação do habitus, é preciso destacar, não pode ser resumida ao indivíduo,
daí porquê o estado de precariedade é reiterante e recíproco. De toda sorte, é importante
postular que a precariedade ocorre em uma situação de ineficácia generalizada. Uma
interpretação latu sensu do conceito de instituições é primordial, destacando, assim, a
família como lócus privilegiado de socialização primária, as políticas governamentais
importantes para a socialização primária e secundária, e o mercado, que é estruturado pelo
estoque de capital cultural4 e estruturante de socialização secundária.

4

Sociedades inovadoras, que ocupam posição central no sistema capitalista, possuem estoques elevados
de capital cultural que as habilitam inovar.
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Nesse sentido, um novo paradigma para as políticas governamentais faz-se
necessário, com enfoque “sinérgico”, integrando Estado, mercado e sociedade civil para
possibilitar uma nova experiência de socialização primária para os filhos do precariado,
ampliando o tempo destes sujeitos com atividades curriculares e extracurriculares que
possibilitem a inclusão destes em uma economia moral caracterizada pelo universalismo.
Essa pode ser uma forma de mudança estrutural, de longo prazo, da sociedade,
desarticulando o principal mecanismo de desigualdades. Porém, nada indica quanto ao
que fazer com os que já experimentaram uma socialização primária.
Para estes, cabe um duplo movimento: a garantia de acesso aos bens primários
de cidadania e a reestruturação econômica, com uma política industrial e de serviços que
permitam a sofisticação produtiva.

À guisa de uma conclusão

Parte substancial da juventude em países de modernidade periférica é constituída
por um esquema avaliativo e disposições de comportamento objetivamente incorporados
que os remetem a uma situação de vulnerabilidade – o habitus precário.
Esse elemento é central na constituição de tais sociedades periféricas,
constituindo o núcleo dos processos de distinção social.
Considerando que a juventude é uma condição social e que esta legitimamente
faz jus a uma rede de proteção social, seria compreensível conjecturar que a solução para
a situação de vulnerabilidade está na promoção de políticas governamentais específicas.
Ocorre, porém, que há um elemento naturalizador e legitimador de tal distinção,
correlacionado a um estado de precariedade, ou um conjunto de situações profundas,
reiteradas e recíprocas de ineficácia institucional.
Nesse sentido, é preciso uma ação sinérgica que englobe sociedade civil,
mercado e Estado para promover uma reestruturação produtiva e para garantir uma
socialização primária cidadã.
Em outras palavras, parte significativa da vulnerabilidade juvenil tem origem na
infância. Os jovens em situação de precariedade, porém, podem beneficiar-se de uma
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nova estrutura produtiva que lhes assegure tempo livre, a ponto de garantir-lhes uma
socialização secundária resiliente.
Registre-se, porém, que o tempo livre deve estar conjugado a incentivos
emocionais, morais e econômicos para a formação de capital social, afetando o cerne do
processo de distinção, que é o reconhecimento do sujeito como um cidadão, protagonista
de sua história.
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de um estudo com o objetivo de analisar a eficácia das leis que
garantem os direitos fundamentais das crianças carentes do estado de Pernambuco. A
pesquisa foi fundamentada nos pensadores Émile Durkheim, Maria Berenice Dias e Ingo
Sarlet; juntamente com a verificação da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente e a
lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social. Além disso, analisa-se o site do Tribunal de
Justiça do estado de Pernambuco (TJPE), no que concerne às suas políticas voltadas à
assistência infanto-juvenil - as quais seriam a adoção, os orfanatos e outras instituições de
acolhimento. Ademais, verificam-se os dados presentes na Secretaria da Criança, do
Adolescente e Políticas Públicas e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e
Juventude; buscando definir se estes dados comprovam a inclusão das crianças carentes
na aplicabilidade das leis supracitadas.
Palavras chaves: Crianças; Eficácia; Direitos.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo trata-se de um estudo sobre as garantias dos direitos humanos
das crianças carentes, focando-se no estado de Pernambuco, analisando política públicas e
programas sociais, buscando dados relacionados aos direitos básicos e fundamentais
presentes na Constituição e estatutos, sendo estes direitos os que garantem a educação,
saúde, moradia e segurança; relacionando a constante violência que as crianças de baixa
renda vivem diariamente. Com isso, antes de começar a falar sobre os direitos humanos
das crianças precisa-se compreender o que de fato são os direitos humanos.
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A formação dos direitos humanos surgiu junto ao direito, com o primeiro código
conhecido com o código de hamurabi, no qual se tinha uma vaga ideia de dignidade
humana, sendo ela dos cidadãos considerados livres. Ao longo dos anos, os direitos
humanos - sendo mais utilizado o termo direitos naturais - estava ligado diretamente ao
direito divino; na Grécia, esse direito estava ligado aos deuses, assim como a semelhança
entres eles e os cidadãos legítimos. Assim como na roma, que preservava a propriedade do
homem e a sua dignidade humana de cidadão, dando direitos à educação, à moradia
privada, à saúde e segurança, tal como os direitos políticos quanto a poli - que eram as
cidades.
Porém, foi apenas em 1215, na Inglaterra medieval, com o rei João sem-terra que os
direitos humanos passaram a ser um transcritos em um documento importante para a
história, conhecido como Magna Carta, esta escritura foi inspiradora para os demais
documentos em outros países, como na França, em 1789, pós revolução francesa. A nova
Constituição acabou por inovar na separação dos poderes, juntamente com as ideias de
Thomas Paine e os liberalistas, que incluíram nesta Constituição os direitos dos homens,
como à propriedade, segurança, educação, saúde e seus direitos políticos quanto ao
Estado, que seria o de escolher seus representantes. Todos estes direitos citados
anteriormente ficaram conhecidos como direitos fundamentais.
Contudo, os direitos humanos só se tornaram universais após a segunda guerra
mundial, com a criação da ONU - Organização das Nações Unidas - e os tratados entre os
países em guerra, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visando a
paz no mundo e assegurando direitos internacionais civis e direitos internacionais
econômicos e sociais, juntamente com a criação do sistema global da proteção dos direitos
humanos, tornando eficaz essa lei. Entrando, no Brasil, os direitos humanos e direitos
fundamentais foram explicitados na Constituição apenas em 88, sendo conhecida na
história do Brasil como a primeira Constituição cidadã em 1987, com a Assembleia
Constituinte, que após a ditadura militar no Brasil passou a ser convocada a insularização
dos direitos humanos na Constituição pela ONU, preservando a dignidade humana e
política daqueles que sofreram com a ditadura militar.
Assim, há autores que diferenciam os direitos humanos e os direitos fundamentais,
em relação à sua conceituação; outros autores defendem que os direitos fundamentais são
uma parte dos direitos humanos. Deste modo, pode-se definir os direitos humanos como a
relação direta com os tratados internacionais, protegendo a dignidade internacional civil,
econômica e social universal, enquanto os direitos fundamentais estão relacionando o direto
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com o estado, visando proteger a dignidade humana individual e coletiva civil, econômica e
social e um Estado diferenciado, de país a país; cultura à cultura.
Os direitos humanos, no que concerne à sua formação, a qual pode ser classificada
em primeira, segunda e terceira geração, surgindo posteriormente a quarta, quinta e a nona
geração. Assim, a primeira geração é a que trata da liberdade do indivíduo, a segunda
preocupa-se com a igualdade e a terceira com a fraternidade, de acordo com a teoria de
Karel Vasak, em 1979. Por outro lado, as seguintes gerações ou dimensões surgiram após
a globalização dos direitos humanos, a qual se deu com a quarta dimensão, a qual trata da
universalidade e do direito bioético.
Voltando a Sarlet, no que concerne à sua definição sobre direitos humanos, de
acordo com seu livro “A eficácia dos direitos fundamentais”. Neste, o autor afirma que:
Os direitos fundamentais integram portanto ao lado da definição da forma
de estado do sistema de governo e da organização do poder a essência do
estado constitucional consigdo nesse sentido não apenas parte da
constituição formal mas também elemento nuclear da constituição material.
(SARLET, 2009 , p. 58).

2 EFICÁCIA DAS NORMAS QUE ABRIGAM OS DIREITOS HUMANOS
A definição de eficácia normativa consiste em um fator muito explorado pela
doutrina. Alguns autores atribuem o estudo da eficácia à sociologia do direito, neste sentido
Ana Lúcia Sabadell explica que o direito possui uma tridimensionalidade, na qual estuda-se
o direito em três aspectos: o normativo – este preocupa-se apenas com a validade da
norma jurídica-, o filosófico – o qual estuda o direito do ponto de vista da justiça – e o
sociológico – que se preocupa com a eficácia.
Sabadel ao decorrer sobre este último aspecto do direito, define a eficácia
normativa, afirmando que a mesma consiste em uma análise da realidade social do direito.
A autora afirma, quanto a eficácia da norma, que “ trata-se do grau de cumprimento da
norma dentro da prática social. Uma norma é considerada socialmente eficaz quando é
respeitada por seus destinatários ou quando a sua violação é efetivamente punida pelo
Estado”. (SABADEL, 2014, p. 69)
Deste modo, para a sociologia do direito a eficácia normativa é a adequação da
norma à facticidade social, uma regra jurídica só poderá ser eficaz caso seus preceitos se
adequem à realidade da sociedade. Uma norma contrária aos preceitos sociais dificilmente
será respeitada por seus destinatários, tornando-se ineficaz.
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Em contrapartida, Ingo Sarlet em sua obra “a eficácia dos direitos fundamentais: uma
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional” busca definir a eficácia
de normas específicas, sendo essas os direitos fundamentais dos seres humanos, como o
nome da obra indica primordialmente. Vale ressaltar, que o autor diferencia direitos
humanos de direitos fundamentais, ao iniciar a obra, mas afirma que esta diferenciação não
é priorizada para feitura da mesma. Portanto, ao discorrer sobre os direitos fundamentais, o
escritor está se referindo igualmente aos direitos humanos.
Sarlet afirma que a eficácia das normas que definem direitos fundamentais
relaciona-se a diversos fatores, sendo um deles a forma de positivação das normas no texto
constitucional. De acordo com isso, Sarlet afirma que:
não se deveria, em hipótese alguma, desconsiderar a íntima conexão entre
a técnica de positivação e a eficácia jurídica da respectiva norma definidora
de direito fundamental (...). Assim, por demais evidente que a carga
eficacial será diversa em se tratando de norma de natureza programática
(ou – se preferirmos – de cunho impositivo) ou em se tratando de forma de
positivação que permita, desde logo, o reconhecimento de direito subjetivo
ao particular titular do direito fundamental(...). (SARLET, 2009, p. 260)

Outro fator abordado por Sarlet para definir a eficácia é a importância de considerar
a posição jurídica que as normas de direito fundamental outorgam aos particulares, assim
como as diversas funções que essas garantias exercem, devido à sua multifuncionalidade,
podendo ser direitos de defesa – como o de liberdade, igualdade, dentre outros - ou direitos
a prestações – como a proteção e a participação na organização e procedimento.
Sarlet ainda afirma que o próprio texto da Constituição brasileira estabelece
implicitamente como se dará eficácia de suas normas, esta constatação está presente no
art. 5°, §1°, o qual afirma que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação imediata”. Deste modo, sua eficácia pode ser definida como absoluta,
classificação concedida por Walber de Moura, em sua obra “curso de direito constitucional”.
Nesta obra, este autor afirma em relação às normas de eficácia absoluta que “são aquelas
que, além de possuírem eficácia imediata, sem dependerem de regulamentação para a
produção dos seus efeitos, fazem parte das cláusulas pétreas, do ‘núcleo imutável da
Constituição’”. (SARLET, 2012, p. 87-88).
Ingo Sarlet também reconhece que o tipo de eficácia citado acima não abrange
somente o rol taxativo de garantias presentes no art. 5°, mas também nos demais direitos
presentes em outros fragmentos da Constituição, assim como nas normas explicitadas
pelos tratados internacionais, as quais consistem nos direitos humanos propriamente ditos,
segundo a classificação inicial da obra de Sarlet. Deste modo, o autor afirma que:
Por essas razões, há como sustentar, a exemplo do que tem ocorrido na
doutrina, a aplicabilidade imediata (por força do art. 5°, §1°, de nossa Lei
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Fundamental) de todos os direitos fundamentais constantes do Catálogo
(arts. 5° a 17), bem como dos localizados em outras partes do texto
constitucional e nos tratados internacionais. (SARLET, 2009, p. 263).

Baseia-se na abordagem teórica destes três autores para determinar se as normas
que abrangem os direitos humanos das crianças são realmente eficazes, no estado de
Pernambuco, verificando ainda se estas leis abrigam toda a população infantil
pernambucana, incluindo a população carente do respectivo estado. Procura-se saber até
que ponto as normas constitucionais de direitos fundamentais têm a eficácia imediata
explanada na própria constituição e se as mesmas garantem os direitos humanos da
população infantil marginalizada em Pernambuco

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS CARENTES PERNAMBUCANAS
Antes de discorrer sobre os direitos das crianças propriamente ditos, precisa-se
entender o conceito de criança e família. Assim, pode-se falar sobre seus direitos perante a
Constituição e os voltados apenas para a lei do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990). Deste modo, o conceito de criança e infância vem sendo averiguado desde
os tempos antigos, separando sempre o que seria criança e adulto. Sendo assim, no
dicionário aurélio o termo criança entende esta como um ser humano de pouca idade. No
mesmo, a infância está definida como um período de crescimento, no ser humano, que vai
do nascimento até a puberdade.
No que se trata de família, em se tratando do conceito dado pela escritora e
professora Maria Berenice Dias, onde o vocábulo família pode possuir vários significados
para as diversas áreas das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia ou o
direito. No entanto, para os fins deste estudo, limitar-se-á aos conceitos trazidos pela
ciência jurídica. A legislação pátria não apresenta um conceito definido da família. nesse
contexto a família em várias definições, onde seria aquela em que as pessoas estão
interligados por um vínculo da consangüinidade ou da afinidade. Já a acepção lato sensu do
vocábulo refere-se aquela formada “além dos cônjuges ou companheiros, e de seus filhos,
abrange os parentes da linha reta ou colateral, bem como os afins (os parentes do outro
cônjuge ou companheiro)”. Por fim, o sentido restrito restringe a família à comunidade
formada pelos pais (matrimônio ou união estável) e a da filiação. por fim a família no sentido
levado as crianças e a primeira sociedade que esses indivíduos em conao, sendo
necessária sua boa formação.
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Assim, na sua origem etimológica, o termo “infância” em latim é in-fans, que significa
sem linguagem. No interior da tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não
ter pensamento, não ter conhecimento, não ter racionalidade. Neste sentido, criança seria
alguém sem inteligência ou capacidade, sendo um ser humano menor e bruto. Além disso,
na idade média, o cristão Santo Agostinho deu um conceito ao termo criança. Para ele, a
criança seria um ser humano pecador, pois a racionalidade, o dom divino não perece a
criança, pois ele acreditava que a criança era produto do ato pecaminoso dos pais.
Nesse conceito, com a análise do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
(Brasil, 1990) encontra-se em seu texto a criança como “a pessoa até os 12 anos de idade
incompletos”. Assim, a infância está diretamente ligada às transformações sociais, culturais,
econômicas, etc. da sociedade, de um determinado tempo e lugar, que possui seus próprios
sistemas de classes, de idades e seus sistemas de status e de papel social.
Desta forma, o conceito de criança carente, presente no título do artigo, ou seja
criança de baixa renda e que desta forma não tem condições de se manter, que deveria ser
assegurado pela família seu direito à educação privada, à uma saúde privada e moradia
certa, e até mesmo à segurança. Assim, o estudo é voltado para crianças que de certa
forma, de acordo com o dicionário aurélio, o termo de carentes seriam aqueles que não têm
posses; que necessitam de alguma coisa; indivíduos carentes e necessitados.
No que concerne aos direitos fundamentais das crianças propriamente ditos,
conceitua-se que estes visam assegurar a proteção da população infantil, garantindo-lhes
uma vida digna. Estas garantias estão presente no Título do II do Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei n° 8.069, arts. 7° a 69 - o qual é intitulado “Dos Direitos Fundamentais”.
Além de se encontrarem na Constituição Federal, quando a mesma abrange os direitos
fundamentais de todos os cidadãos.
Antonio Cezar de Lima da Fonseca decorre sobre estas garantias infantis, afirmando
que “a lei foi minuciosa ao tratar de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, não
apenas os descrevendo, mas adentrando em aspectos que dizem respeito ao
asseguramento e trazendo um caráter preventivo, que vai do nascituro ao nascido vivo.”
(FONSECA, 2010, P.56)
No que concerne aos direitos fundamentais em espécie, analisa-se neste artigo,
principalmente, os direitos à segurança, à saúde, à educação das crianças de baixa renda
do estado de Pernambuco.
Quanto à saùde, verifica-se que este direito está interligado ao direito à vida e à
dignidade da pessoa humana. Cézar Lima o define como “o direito à prestações de saúde
que, em sua maioria, é encargo do Estado”. (FONSECA, 2010, p. 60)
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Neste sentido, verifica-se a existência de atendimento de saúde por meio do SUS Sistema único de Saúde -, UPA - Unidade de Pronto Atendimento - e postos de saúde dos
bairros e dos municípios de Pernambuco. Ainda na legislação, observa-se a garantia
desses direitos das crianças, no artigo 7º da lei estatutária. Além de estar presente no art. 6°
e 196 da Constituição Federal com a saúde de modo geral.
Quanto à educação, visando garantir o direito abrangente assegurado pela
Constituição sobre este mesmo tópico,

o Art. 18-A, do Estatuto da Criança e do

Adolescente, diz que:
A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o
uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (BRASIL,
1990)

Ainda sobre a educação e outros direitos garantidos pelo ECA - Estatuto da
Crianças e do Adolescente-, essa legislação discorre ainda mais sobre a importância do
papel da família visando garanti-los, afirmando em seu Art. 18-B o seguinte:
Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes
públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los
ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às
seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do
caso:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
V - advertência.
Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo
Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. (BRASIL,
1990)

4 RESULTADOS
A pesquisa foi feita com base em dados colhidos pelos site da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) que foi criada em 2015 pela Lei nº
15.452, com responsabilidade de planejar, executar, coordenar e controlar políticas públicas
voltadas para as áreas da assistência social, do Sistema Socioeducativo, da articulação
social, da criança e juventude, das pessoas com deficiência e de combate às drogas.
Voltada também para o enfrentamento das expressões da questão social, principalmente de

26

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

violações de direitos, prevenindo e protegendo pessoas e grupos, sendo específico para as
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, contra qualquer tipo de violência,
estabelecendo a cultura de paz.
Analisa-se também o site do TJPE - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
com suas políticas voltadas às crianças carentes do Estado, sendo estas o sistema de
adoção e orfanatos para essa crianças carentes e de baixa renda, que infelizmente não têm
condições de ter sua moradia e seu lar familiar, assim como muitas outras têm a
oportunidade de possuir.
Antes de analisar as informações encontradas no site do Tribunal de Justiça, sobre
políticas públicas, deve-se primeiro definir o que são estas. Segundo o autor Leonardo
Secchi, política pública “é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as
atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política
pública.” (2010, p. 2). Deste modo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio de suas
políticas públicas criadas para garantir os direitos humanos das crianças - para que os
mesmos possam ser aplicáveis a todas elas, incluindo as crianças carentes deste estado orientando as atividades dos órgãos que têm competência para tratar do assunto em
questão.
São muitas as políticas públicas criadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco,
estas visam garantir os direitos humanos das crianças – como o direito à educação, saúde,
moradia, segurança, dentre outros, que foram citados anteriormente. Dentre elas, pode-se
mencionar as que tratam da adoção, instrumento que assegura o direito à proteção das
crianças. Pois, a lei 8.069 que trata da “proteção integral à criança e ao adolescente” (art.
1°), discorre em muitos de seus trechos sobre o processo adotivo, atribuindo muita
importância ao mesmo. Porém, deve-se analisar se estas políticas abrangem às crianças
marginalizadas pernambucanas.
O TJPE criou Projeto Conhecer Virtual, por meio da Comissão Estadual Judiciária de
Adoção (CEJA/PE), este órgão criou o projeto supracitado em 2015, o qual possui como
principal finalidade proporcionar encontros por videoconferência entre pretendentes à
adoção de crianças, que residirem em cidades ou países distantes, possam conhecer-se
anteriormente ao processo de adoção.
Citam-se ainda outras políticas em relação à adoção, sendo eles a Prevenção
Institucionalização Prolongada - que tem como objetivo orientar, com dados específicos
sobre cada criança ou adolescente que se encontra em instituição de acolhimento; o Projeto
Adoção e Cidadania na Escola - realiza oficinas nas escolas de referência da rede estadual
de ensino, para que seus professores sejam capacitados para tratarem de temas como a
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adoção em sala de aula; o Projeto Família: Um direito de toda criança e adolescente,
exterioriza informações como data de nascimento, sexo, raça, existência de irmãos, dentre
outras características das crianças que se encontram nas instituições de acolhimento.
Em contrapartida, ao analisar os dados concernentes à saúde, analisou-se a
existência e o funcionamento das UPAs - Unidades de Pronto Atendimento - as quais
possibilitam o atendimento gratuito, para os cidadãos de baixa renda, por meio do uso do
cartão do SUS - Sistema Único de Saúde; verificando-se dados existentes no IBGE e
DATASUS, do ano de 2016. Analisou-se que Pernambuco, um estado com 185 municípios
e aproximadamente de 9 milhões de habitantes, até o ano da coleta dos dados, possuía
apenas 32 UPAs implantadas. Sendo que destas, apenas 19 encontravam-se em
funcionamento.
No que concerne à estrutura física da UPA, a mesma deve conter recepção,
consultório de clínica médica e pediatria, leitos de observação para adultos e crianças, sala
de medicação, sala de estabilização, além de possuir atendimento de laboratório e raio-x.
Ou seja, na teoria a unidade de atendimento deve conter capacidade de atendimento
especializado para as crianças carentes que necessitem do mesmo, porém não foi possível
encontrar dados que fornecessem a aplicabilidade desta teoria na realidade das crianças.
Por outro lado, quanto a garantia do direito à segurança, verificou-se a quantidade
de óbitos infantis em Pernambuco, analisando os dados presentes no anuário estatístico de
Pernambuco, do ano de 2016. Verificou-se que em um estado com 185 municípios, um
destes possuiu de 140 a 248 óbitos infantis; três deles possuíam de 67 a 139; nove
possuíram de 23 a 66; trinta e seis possuíram de 9 a 22; enquanto os municípios restantes
possuíram de 0 a 8 óbitos. Avaliou-se a inexistência da determinação se estas crianças
falecidas são ou não de baixa renda, dificultando a análise da garantia de segurança das
crianças carentes neste aspecto.
Verificou-se também dados coletados e filtrados do Mapa de Indicadores de 2013,
do estado de Pernambuco, encontrou-se sobre crianças pernambucanas algumas políticas
que o estado indicou dos anos de 2006 até 2013. Com isso, IDEB - Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica -, em 2011 revelou que a educação pública em
Pernambuco é ofertada para 1,5 milhão de pernambucanos, nos diversos níveis de ensino
sendo estes apenas a estudantes da Rede Pública Estadual. Observa-se que o estado de
Pernambuco vem apresentando, a partir de 2007, avanços no IDEB em todos os níveis de
ensino.
Esse resultado supracitado coincide com a adoção, desde 2007, pelo Estado, de
políticas públicas voltadas fundamentalmente para a melhoria da gestão da rede escolar,
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para a melhoria da qualidade da educação básica ofertada aos estudantes, para a
valorização e capacitação contínua dos profissionais de educação e para a ampliação da
oferta da educação integral. Em todos os níveis de ensino, as escolas estaduais de
Pernambuco superaram as metas estipuladas pelo MEC para o ano de 2011. Contudo,
dados dos anos de 2012 para 2017 não foram divulgados na Secretaria de Planejamento e
gestão, sendo uma dificuldade comparar com os anos mostrados no mapa de 2013.
O número de escolas da Rede Estadual de Educação Básica, em 2010, foi o maior
de toda a série histórica, com a recuperação da oferta de escolas. Ademais, com a
separação do ensino fundamental e ensino superior, sendo a cargo dos municípios o ensino
fundamental. O estado de Pernambuco conta com 1.089 escolas da Rede Pública Estadual
de Ensino. No período de 2007 a 2010, o Governo priorizou também a recuperação física
dos equipamentos educacionais, adequando-os a padrões mínimos aceitáveis, agregando,
ainda, alguns equipamentos básicos como laboratórios de informática com acesso à
internet, laboratórios de ciências e bibliotecas.
Em 2011, foram realizadas as adaptações e aquisições necessárias para adequar as
11.817 salas de aula das escolas da rede estadual às necessidades do século XXI, a taxa
de analfabetismo das pessoas com 10 anos ou mais de idade no Estado de Pernambuco
apresentou redução estável, nos últimos dez anos, semelhante à observada no Nordeste e
no País. em 2007 foi operacionalizado o Programa Brasil Alfabetizado, beneficiando 50 mil
alunos em 119 municípios pernambucanos.
Em dezembro de 2008, foi lançado o Programa Paulo Freire – Pernambuco
Escolarizado, contribuindo para a diminuição de analfabetos no estado de Pernambuco.
Assim, o Programa Paulo Freire é uma parceria do Governo do Estado, Governo Federal,
105 municípios pernambucanos e 35 instituições (entre sindicatos, movimentos sociais e
demais setores da sociedade civil organizada).
De acordo com os dado coletados no IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - sobre educação, em 2015, as matrículas do estado de Pernambuco para
educação pré-infantil foi de 230.022, sendo estas do município por 139.063 e estadual
1.846; enquanto as matrículas do ensino fundamental foram de 1.324.537 sendo divididas
em municípios por 835.176 e estadual por 188.005.

5 CONCLUSÃO
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Desta forma, conclui-se que mesmo possuindo os direitos fundamentais, a
população e as voltadas para as crianças carentes no texto da lei, há ainda uma deficiência
na realidade das crianças carentes e na existência dos dados nas Secretarias de
Pernambuco estudadas acima e nas políticas públicas avaliadas no Tribunal de Justiça do
estado de Pernambuco, sendo essa políticas como a adoção. Contudo, há ainda uma falta
de pesquisa especificamente com as crianças necessitadas e desta forma não há em certos
anos dados a ser analisados sobre elas.
Porém, desta forma, na realidade social, esses direitos ainda se distanciam da
realidade, pois mesmo contendo grande crescimento na qualidade da estrutura das escolas,
há ainda a falta de manutenção e estímulo ao estudo para essas crianças, sendo assim a
realidade social acaba levando muitas vez as crianças ao crime ou trabalho infantil, ainda
muito presente nos municípios mais desenvolvidos. O que se enxerga é que, em muitos
casos, essas crianças vêm de famílias carentes ou são orfãs, ou até mesmo com pais
marginais ou mães marginais, com isso sabendo-se do controle social informal, a família é a
principal, neste sentido, juntamente com a escola e a religião. Quando estas duas últimas
falham, a criança se torna carente de educação e controle social levando-a muitas vez ao
crime ou ao abandono da escola.
A escola também é fundamental na formação das crianças e, com isso, avaliando as
escolas das redes públicas no estado de Pernambuco, em sua realidade social, a escola
deixa a desejar no estímulo ao estudo. Isto se deve à falta de estrutura, em alguns casos;
como também pela falta de encaminhamento na educação, pois comparando dados das
escolas públicas e escolas privadas há uma grande diferenciação no ensino.
Sendo assim, o sociólogo Émile Durkheim também citado no presente artigo, trata a
criança com um ser fundamental, analisando a educação como ponto de partida de
socialização, destacando a importância dessa educação ano na formação do indivíduo
quando criança como na socialização metódica da jovem geração. Dessa forma, Durkheim
afirma: “Não há povo onde não exista um certo número de ideias, sentimentos e de práticas
que a educação inculca a todas as crianças indistintamente, seja qual for a categoria social
a que pertençam “ (DURKHEIM, 2007, p. 51)
Verificando-se a saúde pública, a grande dificuldade foi designar os resultados
encontrados ao direcionamento das crianças carentes no estado, pois no que concerne à
saúde pública, mais especificamente as políticas do SUS e da UPA, onde essas lidam
também com o atendimento às crianças, em relação a vacinas e atendimentos pediátricos.
Contudo, na realidade social, esse atendimento tem sido precário e escasso, perante a sua
aplicabilidade no contexto social da população, que necessita desse atendimento. Sendo
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assim, a lei não possui uma total eficácia observando-se os vários aspectos trazidos a este
artigo.
Com isso, entra-se no termo da violência em que essa crianças lidam, também foi
um dos pontos a ser tratado no artigo onde viu-se a fala de análise direcionada também
apenas a essas crianças no estado de Pernambuco, pois sendo um dos direitos
fundamentais a segurança e a dignidade dessas crianças. assim em sua realidade essas
crianças acabam sendo mais vulneráveis e mostrado a esse convívio de violência pela
carência ou familiar ou educacional, onde indica que é na fase de desenvolvimento que
essa criança aprender sobre conceito do que e certo e o que e errado. como vimos santo
agostinho e émile durkheim raa a criança como indivíduo que necessita de ensinamentos
sendo polido e lapidado em sua trajetória da infância.
Dessa forma, conclui-se que fala ainda uma compreensão maior as crianças e aos
seus direito fundamentais, mesmo contendo um texto de lei, na realidade social a ainda
uma ineficácia para o desenvolvimento da lei em principal, a essas crianças que necessitam
de certa atenção pelo estado e pelos municípios, pois compreende se que cada indivíduo
sendo ele doado de sua família ou nao corresponde a uma realidade e perspectivas
diferentes.
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1. INTRODUÇÃO
Tem por fim esse trabalho promover um diálogo acerca das funções atribuídas ao
Conselho Tutelar, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo à
lume as práticas colaborativas que fundamentam a Mediação de Conflitos.
Sabe-se que a Organização das Nações Unidas, no ano de 1989, lançou a
Convenção sobre os Direitos da Criança, inaugurando a doutrina da proteção integral à
infância e juventude. Ao lado da normativa internacional, no Brasil, a Constituição de 1988 e
o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, sedimentaram as bases do princípio do
melhor interesse da criança e absoluta prioridade dos seus direitos, estreando um novo
paradigma em que os infantes passaram a ser considerados sujeitos de direito, portanto aos
mesmos foram assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa.
O papel protagonista exercido pelo Conselho Tutelar como instituição garantidora
dos direitos dos infantes também surgiu com a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Assim, não raras vezes será palco de conflitos atinentes à família, escola ou
outro ambiente social que representam espaços nos quais as crianças e os adolescentes
desenvolver-se-ão.
Nesse diapasão, a mediação de conflitos, instituto democrático que possui como
marco legal a Resolução nº 125/2010 do CNJ,

o Código de Processo Civil ( Lei

13.105/2015) e a Lei de Mediação ( Lei nº 13.140/2015) é meio adequado de resolução de
controvérsias, que estimula a solução consensual de contendas, através de uma
comunicação eficaz e diálogo construtivo, valorizando a autonomia das partes e
incentivando a autorresponsabilidade dos envolvidos.
Desta feita, a perspectiva pacificadora das relações humanas que perpassam os
atendimentos promovidos pelo Conselho Tutelar é fundamental para que os direitos das
crianças e adolescentes sejam atendidos de forma a garantir a aplicação dos direitos
fundamentais aos infantes a partir de uma atuação pautada em mecanismos e técnicas
advindas da mediação de conflitos.

2. A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL

No ano de 1989 a Organização das Nações Unidas promulgou a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, cujo eixo central estabelecia o interesse maior da
criança. No Brasil, um ano antes, em 1988, a Constituição Cidadã inaugurou a doutrina da
proteção integral à criança e ao adolescente. Nesse diapasão, revogou-se o Código de
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Menores, que previa a doutrina do menor em situação irregular, e promulgou-se a Lei
8.069/1990, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, através do qual o infante passa
a ser visto sob novo prisma: sujeito de direito a quem será garantido o princípio da melhor
interesse à sua pessoa.
Assim, em toda sistemática do ECA – sobretudo a partir de seu art.1º, verbis, “Esta
lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” – são assegurados direitos
fundamentais aos infantes, tais como direito à vida e à saúde (art.7º ao art.14), direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade (art.15 ao art.18), direito à convivência familiar e
comunitária ( art.19 ao art.52), direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (art.53 ao
art.59), direito à profissionalização e à proteção no trabalho(art.60 ao art.69), reconhecendoos como sujeitos de direito.
A doutrina da proteção integral rompe frontalmente com este estado de
coisas. Com efeito, com o advento da Carta Constitucional de 1988, não se
pode pensar a condição de criança e de adolescente de outra forma senão
a de entende-los como detentores de interesses que podem ser
reivindicados em face da família, da sociedade e do Estado. Se o
assistencialismo marcava a doutrina da situação irregular, a condição de
sujeitos de direitos de crianças e adolescentes bem explicita a doutrina da
proteção integral. (CARMELLO JR., 2013, p.14)

A nova ordem dada ao tratamento de crianças e adolescentes considerando-os
como sujeitos de direito e não mais como menores em situação irregular possibilitou
inclusive autonomia no que tange à entidade familiar. Nas palavras de Viviane Girardi:
Demonstrando ainda essa autonomia conceitual da criança e do
adolescente, é que se verifica a incidência da ampla proteção e tutela
destes independentemente da existência ou não de núcleo ou organização
familiar, como preconiza o artigo 15º do referido Estatuto legal: “ A criança e
o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”
(GIRARDI, 2005, p.102).

A mudança do paradigma promovido pela Constituição Federal de 1988 e Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990 no que se refere à proteção da infância e juventude,
foi seguida pela modificação do paradigma familiar. A família hodierna diferencia-se da
família de outrora, uma vez que “não é mais somente o lugar de perpetuação dos laços de
sangue e da preservação do nome e patrimônio dos antepassados, finalidades estas, que,
outrora, se constituíam na razão de ser e de permanecer em família”. ( GIRARDI, 2005,
p.23).
A família - a partir da falência dos conteúdos eminentemente patrimonialista que
formavam essa instituição e com a nova sistemática do Código Civil de 2002, mais
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personalista - foi irradiada pela normativa constitucional num movimento de personalização
do direito, o qual confere ao homem autonomia para determinar-se, colocando-o no centro
das relações civilistas, mormente na órbita das organizações familiares, conforme dispõe
Ana Carla Harmatiuk Mattos, citada por Viviane Girardi:
A repersonalização das relações familiares significa sair daquela idéia de
patrimônio como orientador da família, onde essa de forma pela afetividade
e não mais exclusivamente pelo vínculo jurídico-formal que une as pessoas.
Deve o Direito Civil cumprir seu verdadeiro papel: regular as relações
relevantes da pessoa humana – colocar o homem como centro das relações
civilistas.(...)E, gravitando o Direito Civil em torno da pessoa, não há lugar
para concepções excludentes de determinados sujeitos de tutela jurídica ou
atribuidoras de um tratamento jurídico inferior a eles – já não há espaço
para as discriminações de gêneros. (MATTOS apud GIRARDI, 2005, p.43)

Portanto, o Código Civil de 2002, com supedâneo na Constituição Federal de 1988,
modificou sobremaneira o Direito de Família, passando a tratar a família de forma mais
minuciosa, deixando de lado seu caráter institucional e patriarcal, adotando uma política de
repersonalização, em que o importante não é mais a família como instituição, mas a família
como local de pleno desenvolvimento e realização da pessoa humana, um lugar de busca
da felicidade.
Destarte, privilegia-se a pessoa em detrimento da instituição família. Esta, por sua
vez, é solo fecundo e propício para o pleno desenvolvimento da personalidade dos
indivíduos que a compõem. Em decorrência dessa perspectiva, revela-se importante a
“revisitação dos direitos de personalidade, entendidos estes como as múltiplas emanações
decorrentes da natureza humana de seu titular” (MEIRELES apud GIRARDI, 2005, p.44).
Para que referidos direitos fundamentais das crianças e dos adolescente sejam
zelados, família, sociedade e Estado possuem o dever de assegurá-los. Referidos sujeitos
envolvidos no art. 2271 da Constituição Federal – família, sociedade e Estado – não gozam
de preferência no que tange à efetivação destes direitos, ou seja, o legislador enfatizou que
há corresponsabilidade entre esses atores, promovendo uma “conclamação a todos, sem
exceção, para atuarem no sentido de atenderem às demandas de crianças e adolescentes” (
CARMELLO JR, 2013, p. 42)
Desta feita, há uma rede de apoio social à infância que passa pela família, escola,
instituições públicas, inclusive o sistema de justiça, que deverão trabalhar em conjunto a fim

1

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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de possibilitar qualidade de vida aos infantes. Sistema de Garantia de Direitos é o nome
dado à esta rede protetiva:
O Sistema de Garantia de Direitos no município é o conjunto de órgãos e
serviços que, juntos, proporcionam as condições de desenvolvimento
adequado na infância pela garantia do atendimento das necessidades
essenciais e dos mecanismos de exigibilidade dos direitos que sustentam a
cidadania. Tal sistema é formado pelo Conselho Tutelar, Conselho de
Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo para Infância e Adolescência,
Juizado da Infância e Juventude, Promotoria Pública e órgãos públicos e
entidades de atendimento que executam programas e/ou serviços à
população em geral (FRIZZO e SARRIERA, 2004, p.187)

O Conselho Tutelar é um dos órgãos mais representativos nessa cadeia2, uma vez
que ao mesmo foram conferidas atribuições garantidoras dos direitos infanto-juvenis,
desenvolvendo um papel independente e autônomo na aplicação de medidas, cujo mote
também é desjusdicializar casos que envolvem criança se adolescentes. (NASCIMENTO e
SCHEINVAR, 2007).
3. A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
A teoria clássica dos conflitos compreende o conflito como evento destrutivo e
prejudicial e que para solucionar a polarização dos interesses é necessário reprimir
comportamentos, atribuir culpa ou promover julgamento. De outro lado, a moderna teoria do
conflito revela que as controvérsias são inerentes à natureza humana, que inclusive podem
promover mudanças comportamentais, na medida em que os conflitos podem ser
ressignificados, gerando aprendizagem e transformação das relações. ( GONÇALVES e
GOULART, 2018)
Nesse ínterim, consiste a mediação de conflitos em meio através do qual os
dissensos serão trabalhados sob a ótica da naturalidade, como eventos que fazem parte da
construção das relações. Através da mediação haverá a facilitação do diálogo entre as
partes envolvidas numa contenda, por meio da atuação de um terceiro imparcial ( mediador)
que irá auxiliar os envolvidos a terem uma comunicação eficiente e pacífica, a fim de que
estes construam uma decisão satisfatória, eficaz e ponderada. Vasconcelos conceitua
Mediação como
Método dialogal de solução ou transformação de conflitos interpessoais em
que os mediandos escolhem ou aceitam terceiro(s) mediador(es) com
aptidão para conduzir o processo e facilitar o diálogo, a começar pelas
apresentações, explicações e compromissos iniciais, sequenciando com
2

Além do Conselho Tutelar, citem-se como órgãos garantidores dos direitos dos infantes, porém com atribuições diversas:
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo para Infância e Adolescente, Juizado da Infância e Adolescente,
Promotoria de Justiça, órgãos públicos e entidades de atendimento, a exemplo de instituições de acolhimento. Vide art. 70-A,
II, art. 90, art. 95, todos do ECA.
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narrativas e escutas alternadas dos mediandos, recontextualizações e
resumos do mediador, com vistas a se construir a compreensão das
vivências afetivas e materiais da disputa, migrar das posições antagônicas
para identificação dos interesses e necessidades comuns e para o
entendimento das alternativas mais consistentes, de modo que, havendo
consenso, seja concretizado o acordo. ( VASCONCELOS, 2017, p.60)

As habilidades relativas à Mediação de Conflitos pressupõe o desenvolvimento de
uma comunicação construtiva, que será capaz de “gerar confiança, empatia e colaboração
no trato dos inevitáveis conflitos da natureza humana” (VASCONCELOS, 2017, p.159),
portanto a prática da Medição é sustentada pela utilização de técnicas capazes de gerar
mudanças no comportamento dos envolvidos
É fundamental o conhecimento teórico e prático das técnicas que habilitam
o mediador a conduzir os diálogos, dentre elas, temos: (i) a empatia, isto é,
colocar-se no lugar do outro; (ii) a escuta ativa , que significa escutar e
compreender a mensagem verbal, simbólica e não verbal; (iii) a
comunicação participativa em rodas de discussão através de perguntas
abertas, que se configura como um estímulo à reflexão, ao
autoconhecimento e ao direito de voz aos excluídos; (iv) o uso do método
ganha-ganha de solução de conflitos ou elaboração de opções de ganhos
múltiplos, a fim de aumentar a autoestima e a capacidade de cooperação;
(v) o desenvolvimento da autorresponsabilidade, que é sentir-se
responsável pela própria atitude; (vi) a composição das diferenças, ou seja,
saber conviver com o diferente; e (vi) a reformulação, entendida como a
redefinição de uma situação em uma perspectiva positiva). (RODRIGUES,
MENDES e SOUSA, 2017, p.166)

No Brasil,

a regulamentação jurídica da

mediação

de

conflitos

deu-se

primeiramente através da Resolução 125/2010 editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
estabelecendo os parâmetros de uma política nacional de tratamento adequado de conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário.
Posteriormente, foram sancionadas a Lei de Mediação ( nº 13.114/2015) e o Novo
Código de Processo Civil ( nº 13.105/2015). A primeira traça conceito, procedimento e
diretrizes acerca do instituto. A segunda estabelece em seu arcabouço normas
fundamentais, às quais atribuem ao Estado a promoção dos métodos consensuais de
resolução de conflitos, inclusive implicando aos juízes, advogados, defensores públicos e
membros do Ministério Público o estímulo a mediação, conciliação e outro método amistoso
de solução de controvérsias.
Apesar da complexidade em delimitar os objetivos da Mediação, podem ser
elencados em quatro principais vetores: solução dos problemas, prevenção dos conflitos,
inclusão social e paz social. (SALES, 2003).
A solução dos problemas é o objetivo imediato da Mediação de Conflitos, o qual se
efetiva por meio do diálogo e da construção de um consenso, direcionado pelas partes e
facilitado pelo mediador. Já a Mediação como meio para prevenção de conflitos ocorre como
reflexo da resolução da demanda, uma vez que alcança possíveis animosidades futuras. No
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que se refere à inclusão social, esta é evidenciada na medida em que as pessoas exercitam
a autodeterminação, ou seja, o direito de escolha e decisão acerca do desfeche da
Mediação.3 Finalmente, a paz social, que dentre os objetivos da Mediação, talvez seja o
farol condutor, aquele fim mais almejado a longo prazo. (SALES, 2003)
Resolver e prevenir conflitos, somados à inclusão social desencadeiam a
pacificação

das

relações

através

de

uma

comunicação

que

geram

resoluções

autocompositivas, com a participação democrática dos conflitantes, os quais deverão ser
empoderados durante todo procedimento a fim de que suas necessidades e interesses
prevaleçam.
Conforme Juan Carlos Vezzula (2004), o mediador não decide e não aconselha, mas
é responsável pela condução do diálogo, é um articulador e um negociador, investiga,
intervém para empoderar igualmente os mediandos, de forma a que as partes se sintam
capazes e responsáveis pela solução; incentiva a criatividade; aplica técnicas para que eles
avaliem as melhores alternativas e analisem se estas atenderão os interesses comodatos;
bem como avalia a composição ﬁnal para ver se ela é justa, equitativa e durável, sendo os
mediandos responsáveis pelo resultado.
No que concerne à mediação aplicada aos conflitos familiares, há vasto campo de
atuação nessas relações, tendo em vista que tem caráter continuado, permeadas de
emoções, sentimentos e necessidades. A família é o primeiro núcleo social dos

indivíduos, caracterizada por uma dinâmica complexa, cujo funcionamento e arranjo
se baseiam na distribuição de poderes e tarefas, surgindo disputas e competições
no ambiente doméstico. Contrariamente, o desejo de união e resgate da
comunicação se fazem presentes nessas relações, quando em conflito
Precisam ser multifocais as lentes daqueles que intervém sobre as questões
familiares, em especial, nas situações de controvérsia. O olhar
multidisciplinar para as controvérsias familiares possibilita identificar seus
diferentes matizes e mapear os aspectos prevalentes em sua construção,
com o objetivo, inclusive, de eleger as melhores estratégias de abordagem.
A identificação desses aspectos prevalentes na construção das
controvérsias familiares possibilitará focá-los como alvos primários da
intervenção eleita. Como especialistas, somos responsáveis pela
abordagem que elegemos e que identificamos para tratar de uma questão
familiar, assim como por sua estratégia de condução. E, por consequência,
somos também corresponsáveis pelo resultado que a intervenção venha a
provocar. (ALMEIDA, 2016, p.295-296)

Desta feita, o papel do mediador deverá ser exercido lastreado em uma “realidade
multidisciplinar que reúne conhecimentos de todas as ciências sociais e humanas, como o

3

A Mediação Comunitária é um exemplo pertinente acerca do atributo função social, uma vez que “incentiva a participação dos indivíduos
socioeconomicamente marginalizados na gerência de seus conflitos, estimulando-os a solucioná-los, possibilita a conscientização de direitos e
deveres” (AUTOR, ano, p. 33).

6
40

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Direito, a Psicologia, a Sociologia” (DUSO, 2016, p. 255), tendo em vista que estará
intervindo positivamente em relações humanas, especialmente quando se refere às
envolvimentos afetivos fortemente presentes nas famílias.
Em última análise, partindo do contexto social em que se dão as relações familiares,
a mediação enquanto meio alternativo de resolução de conflitos reafirma o Estado
Democrático de Direito, na medida em que são os próprios cidadãos que se veem
responsáveis por seus conflitos e pela resolução pacífica dos mesmos. É a retomada da
liberdade e da autonomia das partes, cabendo aos envolvidos apontar caminhos para

estabilização do conflito, visando ainda mais, uma transformação de sentimentos,
retomando a paz.
4. A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO COM CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, conforme preceitua o Estatuto
da Criança e Adolescente, que privilegia a democracia participativa, vez que se trata de
órgão colegiado, composto por cinco membros cujas deliberações são tomadas de forma
coletiva, sem que impeça o atendimento individual. Para além de ser entidade que
encaminha os conflitos e violações aos direitos infanto juvenis, referido órgão fiscaliza o
cumprimento destes, aplica medidas protetivas aos infantes e medidas aos pais e
responsáveis. Conforme salienta Frizzo e Sarriera:
Na rede social da infância, o Conselho Tutelar cumpre um papel
paradigmático: ele não proporciona nenhum atendimento de necessidade,
não executa nenhum programa e não presta assistência, mas cabe a ele
tomar as devidas providências para que os direitos sejam atendidos, para
que as necessidades de todas as crianças e adolescentes sejam satisfeitas
e zelar pelas suas condições de vida. Para isso, deve lançar mão de sua
atividades, articulando os recursos disponíveis e provocando a criação de
novos recursos, quando não satisfatórios em alguma área, participando da
formulação de políticas pública, informando os órgãos responsáveis pelos
programas existentes na comunidade ( por exemplo, a falta de creche num
lugar, a necessidade de assistência médica em outro, a inexistência de um
programa de atendimento a vítimas de violência ou dependentes químicos)
e promovendo a difusão dos direitos através de campanhas educativas na
comunidade. (FRIZZO e SARRIERA, 2005, p.189)

O art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA ( Lei nº 8.069/1990) prevê
a criação de Conselhos Tutelares pelos municípios, passando a integrar-se como órgão da
administração. Tal determinação está harmonizada com uma das diretrizes de atendimento
declinadas na referida lei, qual seja, a municipalização do atendimento. Desta feita, a
inexistência de Conselho Tutelar em algum município é motivo ensejador ao ajuizamento de
ação civil pública uma vez que configura lesão à direito difuso ( CARMELLO JR., 2013).
Nesse sentido,
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Em cada comunidade deve haver pelo menos um Conselho Tutelar, porque
cada local vive uma realidade de garantia ou violação de direito, tem seus
próprios problemas e deve organizar-se para resolvê-los. Nesse sentido, o
legislador, ao conceber o Conselho Tutelar, foi ao encontro do espírito
municipalista da Constituição Federal e do apelo popular nacional pela
descentralização de poder e democratização. Democratiza-se e se
descentraliza quando se remete a responsabilidade para o poder local e
quando se divide o poder, antes somente do juiz, com um conselho formado
por cidadãos escolhidos pela comunidade. ( CARMELLO JR., 2013, p.77)

Quanto às atribuições do Conselho Tutelar, no art. 136 do Estatuto estão elencadas
as atribuições do Conselho Tutelar, cada inciso revela a multifacetada competência dos
agentes públicos à frente do referido órgão. Observa-se que as responsabilidades vão
desde a aplicação de medidas protetivas às crianças e adolescentes e medidas aos pais,
previstas no art. 101 e 121, respectivamente, passando pela requisição de serviços públicos,
representação junto à autoridade judiciária e ao Ministério Público ou encaminhamento de
notícias de fatos às referidas entidades, expedição de notificações, requisição de certidão de
nascimento, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente,
representar ao órgão ministerial acerca da destituição o poder familiar, finalizando suas
atribuições com enfoque pedagógico, qual seja, promover e divulgar treinamentos na
comunidade para reconhecimento de maus tratos sofridos por infantes.
Assim, é perceptível a complexidade nas atribuições e, em especial, o quão é
necessário que o olhar dos conselheiros tutelares seja multidisciplinar, com enfoque em
variados saberes que o façam compreender a normativa da infância e juventude para além
dos dispositivos legais, é como aduz Desaulniers, inspirando-se nos ensinamentos de Morin:
Dito de outro modo, dentre as competências indispensáveis ao conselheiro,
dispor de um olhar complexo passa ser decisivo para que ele tenha
melhores condições para planejar e coordenar o processo de intervenção
instaurado, para que esteja minimamente sintonizado com a complexidade
do contexto em que o Conselho Tutelar está inserido e é chamado a atuar
(...). Assim, parece inquestionável que os Conselhos Tutelares, por se
constituírem em torno de necessidades sociais emergentes, situam-se no
âmago da complexidade que configura a realidade atual, envolvendo, entre
outras, atribuições de cunho eminentemente pedagógico. Por isso, assim
como as demais esferas da nossa sociedade, os Conselhos poderão
usufruir de enormes benefícios ao intensificarem o desenvolvimento de
práticas construtivas na perspectiva que se fundamenta no paradigma da
complexidade. Para tanto, é indispensável a construção de práticas a partir
de um olhar complexo dos agentes sociais que interagem nos Conselhos
Tutelares, instigando a aplicação eficaz dos inúmeros e múltiplos saberes
de que se dispõe, em face de possíveis problemas e desafios a serem
superados no dia a dia dessa instituição emergente. (DESAULNIERS, 2002,
p.35-36)

O papel do Conselho Tutelar, desta feita, é paradigmático, uma vez que sua principal
missão é zelar para que as necessidades infanto-juvenis sejam atendidas, portanto é uma
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estrutura social com poderes para valer-se contra o Estado e/ ou a própria família do infante
e os conselheiros que neste espaço atuam devem passar por constantes capacitações,
qualificando-se em diversas áreas do conhecimento. Ademais, todos os ambientes sociais
em que transitam crianças e adolescentes - escola, família, vizinhança - são espaços cuja
atuação do Conselho tutelar poderá estar presente.
Uma vez que as demandas atinentes ao Conselho Tutelar dizem respeito às
situações de desamparo - ação ou omissão do Estado, dos pais ou da sociedade - que
envolvem crianças ou adolescentes e, por via reflexa, considerando que esses infantes
estão inseridos em diversos ambientes de convivência ( família, escola, vizinhança), a ideia
da mediação de conflitos poderá ser eficaz na condução dessas tratativas, haja vista
aplicação de um conjunto de técnicas capazes de conduzir ao diálogo e abrir canais para a
expressão dos afetos, dos valores e dos interesses, possibilitando aos envolvidos condições
de resgatar as causas ou origens dos conflitos, de maneira pessoal e social.
Atualmente há escassez de pesquisa no que tange à aplicação da Mediação de
Conflitos no Conselho Tutelar. Contudo, experiência merece destaque, trata-se da pesquisa
atinente à dissertação de mestrado elaborada por Fernanda Bittencourt Ribeiro, cujo tema
foi “A inserção do Conselho Tutelar na construção do problema social da infância e da
adolescência: um estudo de caso a partir do Conselho Tutelar da Microrregião 3 de Porto
Alegre” (RIBEIRO, 1996). O objetivo da pesquisa era identificar as relações que se tornam
visíveis a partir do funcionamento do CT e apontar algumas potencialidades de atuação do
Conselho Tutelar.
As informações reunidas pela pesquisadoras dão conta de que a atuação do CT “dá
visibilidade social ao grupo familiar. Na medida em que são, principalmente, ‘relações
familiares’ que mobilizam a intervenção do Conselho Tutelar, são elas também que
fornecem à instituição os dados que configuram, atualmente, a problemática da infância e
adolescência.” ( RIBEIRO, 2017, p. 295)
Constatou em seu desiderato três tipos de queixas nas quais as famílias e/ou as
próprias crianças fazem uso do CT, sugerindo a atuação do conselheiro tutelar como um
negociador de conflitos: “a – casos em que podemos identificar brigas entre adultos; b –
quando familiares recorrem ao CT para se queixarem das crianças ou dos adolescentes e c
– quando as próprias crianças ou adolescentes vão ao CT ‘denunciar’ pessoas de sua
família”. (RIBEIRO, 2017, p. 295)
O que chama atenção na pesquisa retro é que os conselheiros eram interventores
que auxiliavam na condução dos conflitos que adentravam ao órgão, sugerindo a
“semelhança do conselheiro tutelar com a figura de um negociador que busca a solução
mediada para a situação de conflito que chega até lá” ( RIBEIRO, 2017, p. 302).
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Em virtude disso, é de suma importância a capacitação dos conselheiros tutelares
através de estudos que possibilitem uma comunicação eficaz e colaborativa, a exemplo da
mediação de conflitos, possibilitando o uso de ferramentas negociais e comunicacionais que
facilitarão o deslinde dos conflitos que são encaminhados à instituição, além de possibilitar
que as partes sejam protagonistas da melhor solução, que atenda aos interesses de todos,
em especial, o melhor interesse da criança e do adolescente.
Dentre os espaços pertencentes à rede de proteção da infância e da adolescência, o
Conselho Tutelar é o acesso mais proeminente. Por força de lei, o órgão deverá ser
comunicado das violações aos direitos fundamentais da criança e do jovem, que por sua vez
podem ser caracterizadas com menor ou maior potencial ofensivo a esses direitos. Dentre
esses conflitos, existem aqueles que se referem à convivêcia familiar e comuntária, cujas
definições encontram-se no art. 16 a 24 do ECA. É nessa seara que a mediação de conflitos
poderá ser mais eficaz, quando os fatos adentram ao CT, através de comunicado da escola,
comunidade ou mesmo dos próprios familiares ou da criança e do adolescente.
Com isso, verificando-se que atualmente a família é entidade cujo eixo central é o
afeto, e que, mesmo as relações se desfazendo, as repercussões perfazem no tempo – por
esse motivo chamadas “relações continuadas”, especialmente quando existem filhos –
buscar um mecanismo de solução de disputas que valide os sentimentos envolvidos,
compreenda a complexidade dos conflitos e das pessoas inseridas no contexto, como
também permita a colaboração de todos para o deslinde, é fundamental para pacificação
daqueles atores.
Do mesmo modo, é fundamental nortear o procedimento da Mediação de Conflitos
com amparo no melhor interesse do infante envolvido. Para tanto, faz-se necessária
avaliação de equipe técnica a fim de averiguar a possibilidade acerca da participação dos
filhos na mediação, validando a autonomia desses personagens centrais da trama familiar,
tendo em vista que “ao se positivarem direitos, abrem-se portas para que sejam
posteriormente reivindicados” ( CARMELLO JR., 2013, p. 12)
O próprio Estatuto Infantojuvenil, no art. 28, §2º estabelece a obrigatoriedade da
escuta de adolescentes a partir de 12(doze) anos a fim de que se manifeste sobre a
colocação em família substituta, que se dá através da guarda, tutela ou adoção. Ou seja, o
legislador preservou a vontade manifesta do jovem. Quanto às crianças, o Estatuto
reconhece que sua opinião é relevante de acordo com o seu grau de entendimento sobre a
medida, fixando no art. 28, § 1º que “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”. Mais uma vez é valorizada a manifestação do menor que, apesar de tenra
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idade e com a personalidade ainda em desenvolvimento, é sujeito de direito e, portanto, sua
vontade deverá ser ponderada.
Ademais, a legislação processual prevê claramente a aplicação da mediação em
relação aos conflitos familiares:
O protagonismo dos métodos adequados de solução de controvérsias é
ainda mais perceptível quando se trata de questões familiares. Em razão
das idiossincrasias pertencentes a esse tipo de conflito, o legislador andou
bem ao definir a atividade mediadora quando “preferencialmente nos casos
em que houver vínculo anterior entre as partes” (art. 165, §3º, CPC). Mirou
mais longe ainda, tornando imperativo o uso da mediação ou conciliação em
conflitos de família, conforme percebemos no art.694, o qual estabelece:
“nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a
solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de
profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e
conciliação” (TOMAZ, RODRIGUES e MENDES, 2018, p. 107-108)

Dessa forma, a adoção da mediação familiar está sendo reforçada nas atuais
legislações, permitiria uma maior participação de todos os membros da família, incluindo os
filhos, a exporem suas angústias e insatisfações objetivando o resgate do respeito e afeto
entre si e como a convivência entre eles pode ser melhor no futuro. O espaço
multidisciplinar do Conselho Tutelar, o qual recebe demandas de várias searas, em especial
questões familiares, direta ou indiretamente, representa um ambiente propício para
aplicação das habilidades e ferramentas da Mediação de Conflitos, a fim de promover o
acolhimento das famílias, possibilitando que os indivíduos daquela relação exerça sua
autonomia de vontades como também façam valer o melhor interesse dos infantes e seus
direitos fundamentais.
4 – CONCLUSÕES
O conflito é inerente às relações interpessoais. Observar o conflito com naturalidade
é oportunizar a ressignificação do mesmo. Nesse contexto, a mediação de conflitos
possibilita que as pessoas retomem sua liberdade e autonomia na resolução de disputas,
uma vez que, historicamente, a sociedade terceiriza seus problemas para que o EstadoJuiz dirima suas contendas.
Portanto, este instrumento de tratamento adequado das

contendas volta-se à

autonomia e autodeterminação do ser humano. Ou seja, não há decisão que se sobreponha
às vontades das partes. É o protagonismo jurídico dos cidadãos!
Assim, esse novo paradigma inaugurado pela mediação, cujo empoderamento dos
sujeitos é intrínseco ao processo ganha relevo especialmente na relações familiares,
envolvendo um arcabouço de técnicas de negociação e comunicação construtiva, a exemplo
do acolhimento, escuta qualificada, validação de sentimento, as quais serão utilizadas pelo
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terceiro facilitador a fim de despolarizar os lados antagônicos, ressignificando o conflito e
transformando positivamente uma situação problemática.
No que concerne ao Conselho tutelar, este possui suas competências inteiramente
voltadas à proteção da infância e adolescente, exercendo função essencial na rede de
proteção a esses atores, zelando pelos cumprimentos dos direitos das crianças e
adolescentes, atuando preventivamente à violação desses direitos, fiscalizando as entidades
que compõem o sistema de proteção, por último aplicando medidas protetivas às famílias e
aos próprios infantes sempre que esses direitos infantojuvenis forem ameaçados ou
violados.
Desta feita, referido órgão recebe toda sorte de demanda relativas a conflitos
familiares, portanto é espaço adequado para as práticas mediativas, possibilitando uma
abordagem mais colaborativa com a família, oportunizando a todos os membros, incluindo
crianças e jovens, a manifestação de vontade, exposição das necessidades e desejos,
evidentemente conduzidos nesse diálogo por um terceiro imparcial, o qual permitirá que os
membros da família sejam os protagonistas da solução de suas demandas.
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REALIDADE DOS CONSELHOS TUTELARES: das denúncias às
resolutividades.
Rita Lemos Resende Leite1
Francisco Leite da Silva2
Antonio da Silva Venancio3

Resumo
Este artigo tem como objetivo mostrar a realidade e dinâmica dos Conselhos Tutelares do
Município de Teresina/PI, no que se refere a estrutura física e os seus atendimentos,
partindo de uma coleta parcial das denúncias recebidas no ano de 2017, seus
encaminhamentos e resolutividades. A cidade de Teresina tem uma população estimada em
850.198 mil habitantes e possui 4 (quatro) Conselhos Tutelares distribuídos em zonas
distintas, um número considerado insuficiente, devido a demanda crescente de atendimento.
Por isso, conhecer e compreender a finalidade do Conselho Tutelar é uma realidade que
deve ser adquirida por todos, para que haja um funcionamento eficaz e resolutivo na
garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Criança. Adolescente. Denúncias. Direitos Humanos.
Abstrato
This article aims to show the reality and dynamics of the Teresina Municipal Councils in
relation to the physical structure and its services, starting from a partial collection of the
complaints received in 2017, its referrals and resolutions. The city of Teresina has a
population estimated at more than 850.198 thousand inhabitants and has four (4) Tutelary
Councils distributed in distinct zones, a number considered insufficient, due to the growing
demand for assistance. Therefore, knowing and understanding the purpose of the
Guardianship Council is a reality that must be acquired by all, so that there is an effective
and resolute functioning in guaranteeing the rights of children and adolescents.
Key words: Child.. Adolescent. Denunciations. Human Rights.

Introdução
No ano de 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira, a
integralidade dos direitos da criança e do adolescente está prevista no artigo 227, do
seguinte modo:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
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Piauí, do Comitê de Educação Estadual Direitos Humanos e Presidente da Comissão Fiscal da Associação de
Conselheiros e ex-Conselheiros do Piauí (ACONTEPI).
2
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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, CF, 1988).

No ano de 1990, o Brasil teve uma grande conquista jurídica com a instituição
da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que dispõe
dos direitos e deveres da população infanto-juvenil. A lei ao adotar o paradigma da
proteção integral – um conjunto de direitos para todas as crianças e adolescentes,
sem qualquer traço discricionário busca romper com a então doutrina da situação
irregular presente no Código de Menores (1979).
O olhar e trato à criança e ao adolescente como objetos de tutela e adultos
em miniatura não considera esse grupo como pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento, com vontades e desejos próprios de sua faixa etária, vivência e
experiência. Em outros tempos esse grupo ficava à espera de obrigações definidas
pelos adultos para o trabalho doméstico e no cuidado dos irmãos mais novos. Boa
parte das crianças não chegava ao tempo da adolescência predestinada que
estavam a aprender pelo cipó de vassourinha ou pelo cinturão de couro à rotina do
trabalho. Os castigos impostos pelos próprios pais substituíram os momentos de
meninice em que a brincadeira, o estudo e a arte deveriam fazer parte de seu
desenvolvimento sadio e adequado. A tradição de obediência aos adultos a todo
custo marcou por séculos a trajetória da infância em diferentes sociedades.
O ECA trouxe um novo modo de se lidar com crianças e adolescentes fruto de
intensa mobilização da sociedade civil brasileira em favor de mudanças às tradições
que já não se faziam mais importantes na educação e socialização desse grupo. Em
Teresina o movimento social em defesa dos direitos da criança e do adolescente
(MSDCA) foi expressivo e como exemplo dessa participação podemos citar as ações
coletivas do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), da
Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (FAMEPI), da Ação
Social Arquidiocesana (ASA), da Federação das Associações de Moradores e
Conselhos Comunitários do Piauí (FAMCC).
Os ideais em torno de uma infância e adolescência criativa, empoderada e
participativa trazidos pelo ECA em 1990 em contraposição à “coisificação” da criança
e do adolescente adotado pelo Código de menores (1927, 1979) obrigou que as
instituições revissem seus ordenamentos e suas práticas em favor do novo direito
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infanto-juvenil, mesmo que, num primeiro momento, no plano do discurso (da lei).
Isso foi possível pela adoção pelo Governo Brasileiro, como Estado-parte da
Organização das Nações Unidas (ONU) de um dos documentos mais importantes
das Nações Unidas em que a “vez” e a “voz” infanto-juvenil ganhasse os espaços
públicos e os espaços da dinâmica Privada familiar): a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança (1989).
Claro está que outros documentos das Nações Unidas como por exemplo a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) foram ratificados e adotados
pelo ordenamento jurídico e institucional brasileiro após 1988. A tese da prioridade
absoluta do grupo etário criança e adolescente é uma resposta positiva da adoção
de diferentes documentos das Nações Unidas, diferencial esse que obriga governos,
nos diferentes âmbitos da federação, a instituir um sistema de garantias para a
efetiva proteção integral com ações integralizadas à infância e adolescência. Do
plano da lei à realidade concreta vivida pelas crianças e adolescentes das camadas
populares há um caminho a percorrer: contudo, se não houvesse as leis sequer essa
possibilidade poderia ser vislumbrada por aqueles que defendem o direito da criança
e do adolescente a ter direitos, independentemente da condição de classe, etnia,
raça, gênero.
Como a política de direitos infanto-juvenis tem enfoque transversal depende
de uma série de ações das demais políticas públicas (setoriais e temáticas) para a
sua completa tradução em termos das garantias dos direitos humanos, ou seja, do
direito a ter direitos. Para tanto, não basta esperar pelas leis que, em tese, garantem
direitos; faz-se necessário a contínua mobilização dos movimentos sociais, dos
governos, das famílias e da própria juventude em torno das garantias legalmente
alcançadas.
As novas institucionalidades criadas pelo atual ordenamento jurídicoconstitucional como os Conselhos de Direitos da Criança, nos três âmbitos de
Governo e os Conselhos Tutelares (CT), no âmbito municipal, são respostas
públicas em favor da efetivação das garantias ao desenvolvimento pleno da infância
e adolescência. No caso dos Conselhos de Direitos a gestão da política é
compartilhada entre Governo e Sociedade Civil e, no caso, dos Conselhos Tutelares,
a eleição direta para escolha de seus representantes pela sociedade, faz dele um
órgão autônomo e permanente para zelar pelos direitos infanto-juvenis. O primeiro
vincula-se ao conceito da democracia representativa e, o segundo, ao conceito da
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democracia ativa ou da radicalidade da democracia. Desse modo, compõem com
outras instituições governamentais e interinstitucionais o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Uma outra novidade institucional
criada foi o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), fundo público, para o
desenvolvimento de propostas inovadoras no olhar e trato da criança e do
adolescente. Estão presentes nas três esferas da administração pública e, seus
editais de chamamento público, têm se dado em torno das prioridades aprovadas
nos Planos Decenais dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. A
inovação das práticas em torno da atenção à infância e adolescência como por
exemplo as proposições sobre o protagonismo social de seus sujeitos, têm sido a
marca dos editais aprovados.
Os Conselhos de Direitos deliberam sobre políticas públicas (setoriais e
temáticas) do mesmo modo que deve acompanhar e monitorar a sua execução. Os
CT, na outra ponta, zelam pela integralidade dos direitos e atua como fiscalizador
das ações públicas. A composição dos Conselhos de Direitos dá-se de forma
igualitária (com o mesmo número de representantes governamentais e não
governamentais) e no caso dos Conselhos Tutelares, ele é composto por cinco
membros escolhidos em pleito direto pela sociedade. Contudo, todo esse rigor de
representação não significa que, no cotidiano de seu funcionamento, as ações de
fato serão qualitativas e, por isso mesmo, efetivas.
Tendo em vista o recorte de estudo sobre o Conselho Tutelar, cabe no
presente texto, um olhar mais detido sobre a criação, competência e atribuições
dessa instância pública.

Conselho Tutelar
Como visto o CT é de base municipal, seus membros (cinco conselheiros) são
escolhidos em pleito direto pela sociedade e tem mandato de quatro anos, permitida
apenas uma recondução. Além de sua regulamentação no ECA (art. 131 a 140)
outras leis atualizam a criação, função e atribuição desse instituto, como por
exemplo, a Lei nº 12.696/2012 que altera os conteúdos legislativos dos artigos 132,
134,135 e 179.
No art. 132, dispõe que “em cada Município e em cada Região Administrativa
do Distrito Federal haverá, no mínimo, um CT como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população
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local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo
processo de escolha”; no art. 134 a Lei municipal ou distrital disporá sobre “o local,
dia e horário de funcionamento do CT, inclusive quanto à remuneração dos
respectivos membros” como direitos à “cobertura previdenciária; gozo de férias
anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
licença-maternidade; e gratificação natalina”. Também no parágrafo único da Lei
Orçamentária Municipal e da Lei Distrital “previsão dos recursos necessários ao
funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos
conselheiros tutelares”. Contudo, o exercício efetivo da função de conselheiro
“constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”
de acordo com o art. 135.
O município de Teresina para responder de forma efetiva o que trata a
Resolução no.139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) no que tange à obrigatoriedade de existência de um Conselho Tutelar a
cada 100.000 mil habitantes, necessita hoje de oito Conselhos, para que haja uma
melhor distribuição das denúncias e resultados mais exitosos pelos conselheiros
tutelares. Entretanto, essa situação não é a realidade do município.
Uma das atualizações mais significativas refere-se à definição da “data
unificada em todo o território nacional” do processo de escolha, pleito direto, dos
conselheiros tutelares, realizada “a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês
de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial” (§ 1º do art. 139). Antes
porém, os municípios possuía o livre arbítrio para pensar e definir como e quando os
pleitos eleitorais aconteceriam. Os municípios tiveram que adequar suas legislações
para cumprimento da Resolução nº 170 do CONANDA e, com isso, os mandatos
tiveram que ser prorrogados e outros reduzidos. Esse arranjo ficou conhecido de
mandato tampão, recurso esse utilizado em outros âmbitos da vida política nacional.
A primeira eleição geral (unificada) ocorreu em 04 de outubro de 2015 unificado em
todo o país. Como em todo processo grandioso esse pleito unificado trouxe
contratempos, sem, contudo, trazer prejuízos para o resultado da ação pública. Essa
determinação trouxe também visibilidade da presença do CT na agenda da política
pública voltada à garantia da política de direitos humanos da criança e do
adolescente.
Sobre a posse dos conselheiros tutelares a lei em tela define que a mesma
“ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha” (§ 2º do
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art. 139). Também no mesmo artigo no § 3º é “vedado ao candidato doar, oferecer,
prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor. ” (§3º). Como órgão permanente e autônomo os
CT só podem funcionar com a totalidade de seus membros titulares empossados. A
atuação é colegiada no sentido de dar respostas eficazes a todas as denúncias
recebidas e comprovadas. São responsáveis colegiadamente por atos de natureza
mais simples quanto os mais complexos. Para tanto, precisam de participar de
formação continuada para o exame de suas práticas, estar atualizados quanto as
novidades sobre os conteúdos legislativos e ao papel e atribuições dos órgãos que
compõem o SGDCA., sobre as metodologias de abordagem, escuta e tomada de
decisões.
Outra tarefa muito importante atribuída ao CT prevista no inciso IX do art. 135
do ECA (1990) é “assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente”. No entanto, na avaliação das práticas conselhistas ainda não tem sido
possível verificar quais as estratégias têm sido utilizadas para realizar essa ação e,
se tem tido prioridade dos conselheiros tutelares em realizá-la.
Sobre as condições estruturais e manutenção dos CT a realidade no
Município de Teresina e, em boa parte do Brasil, é muito semelhante: sedes físicas
inadequadas ao atendimento de escuta, ausência ou precariedade de telefonia,
internet e banda larga, falta de carro próprio ou sem condições de abastecimento ou
mesmo de manutenção prejudicando as visitas, as inspeções e, notadamente, os
plantões, ausência de formação contínua dos conselheiros tutelares. Toda essa
situação tem sido sistematicamente oficializada aos órgãos competentes para a
manutenção dos CT, utilizando-se da ideia “urgência, urgentíssima”. Essas situações
têm sido noticiadas pela mídia e, mesmo assim, poucas são as respostas dos
órgãos públicos na solução e mesmo a melhoria desse quadro. Na resposta a essa
ausência de cuidados com os CT, o CONANDA apresenta a ideia/projeto que visa
estrutura física para os Conselho Tutelares. O modelo ((planta) do projeto encontrase na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; contudo, alguns
municípios têm sido contemplados com modelo-sede para os CTs.
A Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Piauí
(ACONTEPI) vem desenvolvendo um trabalho de apoio aos conselheiros na sua lida
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cotidiana por um saber-fazer coerente e qualitativo dos conselheiros. Como um
movimento social de defesa dos conselheiros em favor dos direitos infanto-juvenis,
busca conscientizar e fortalecer os colegiados da importância desse órgão autônomo
e permanente em torno das garantias legais e institucionais. Uma dessas ações
ocorre quando do debate sobre a elaboração do orçamento público e,
destacadamente, do Orçamento Criança e Adolescente (OCA).
São atribuições do CT disposto no art. 136, do ECA (1990):
I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos
arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II- atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as
medidas previstas no art. 129, I a VII
III – promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança.
b) representar junto a autoridade jurídica nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações;
IV- encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do
adolescente;
V – encaminhar à autoridade judiciaria os casos de sua competência
VI- providenciar e medida estabelecida pela autoridade judiciaria,
dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de
ato infracional;
VII – expedir notificações;
VIII – requisitar certidões de nascimento e do óbito de criança ou
adolescente quando necessário;
IX – assessorar o Poder executivo local na elaboração da proposta
orçamentaria para os planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
X – representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação
dos direitos revistos no art. 220, §3.º, inciso II da Constituição
Federal;
XI – representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda
e suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de
manutenção à família natural;
XII – promover e incentivar, na comunidade e nos grupos
profissionais, ações de divulgação e treinamento para o
reconhecimento de maus-tratos em crianças e adolescentes;
Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho
Tutelar entender necessário afastamento do convívio familiar,
comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe
informações sobre os motivos de tal atendimento e as providências
tomada para orientação, o apoio e a promoção social da família.

Diante de rol de atividades a serem desenhadas no dia a dia da prática
conselhista, os conselheiros necessitam de formação contínua para fazer frente aos
obstáculos e desafios na tarefa de zelar pelas garantias legalmente constituídas para
a criança e do adolescente.
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Na sua atribuição de fiscalizar as instituições de atendimento, os conselheiros
tutelares priorizam a atenção ao (à) adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional. Nesse sentido, as ações de fiscalização miram nas metas definidas nos
Planos Decenais de Atendimento Socioeducativos, nas três esferas de Governo e,
especialmente, na execução das medidas em meio aberto e privativas de liberdade.
Os Planos Decenais são estabelecidos na Lei Federal n. 12.524/123 que trata da
instituição do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) com o fito
longitudinal na garantia dos direitos do (a) adolescente em medidas socioeducativas.
Portanto, um Plano não de um determinado Governo e, sim, um Plano de Estado.
Na fiscalização importa conhecer como as instituições governamentais vem
desenvolvendo a socioeducação, tendo em vista o caráter sancionatório e
socioeducativo das medidas. Isso requer esforços dos conselheiros tutelares no
entendimento das práticas institucionais para que os adolescentes possam cumprir
as medidas. A fiscalização requer esse duplo olhar: a responsabilização do
adolescente no cumprimento de medida socioeducativa e a responsabilização dos
programas e/ou serviços na oferta e qualidade da socioeducação.
As medidas socioeducativas são de duas naturezas – meio aberto e privação
de liberdade – e, por isso mesmo, são executadas por dois entes públicos da
federação. Os Governos estaduais responsáveis pela gestão do sistema estadual de
privação de liberdade (Internação e Semiliberdade) e os Governos Municipais pela
gestão dos sistemas municipais de atendimento em meio aberto (Prestação de
Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida. O município de Teresina conta com o
Centro Educacional Masculino (CEM), Centro Educacional Feminino (CEF), Centro
Educacional de Internação Provisória (CEIP), Projeto Semiliberdade, duas
Delegacias Especializadas e duas Varas da Infância e Juventude.
Nessa fiscalização é importante que os conselheiros tutelares conheçam as
bases da socioeducação como as bases da gestão da política socioeducativa. Para
tanto, as propostas de formação permanente com prioridade para essa temática em
muito contribuem para a ação conselhista nessa área.
A articulação entre as três esferas de Governo e a articulação interinstitucional
e intersetorial deve ser trabalhada pelos conselheiros tutelares, tendo em vista que,
a política de direitos, conforme o art. 86 do ECA (1990), “far-se-á através de um
conjunto articulado de ações” e, nesse sentido, é preciso saber trabalhar essa
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relação, ou seja, dialogar com vários espaços de decisão sobre a proteção integral
da criança e do adolescente.
Um CT para seu funcionamento depende da ação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), pois parte desse Conselho a
Resolução para sua criação e manutenção. A criação dos Conselhos de Direitos
encontra-se previsto no inciso II do art. 88 do ECA (1990) do seguinte modo:

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais dos
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de organizações
representativas, segundo leis federal, estadual e municipais.

No caso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Teresina (CMDCAT) ele foi instituído em Lei Municipal no. 2.052 de 06 de janeiro de
1991, tendo sido efetivado apenas em dezembro de 1992, após ação judicial
impetrada pela Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí
(FAMEPI). Após a estruturação do CMDCAT, aproximadamente 12 meses, foi criado
o primeiro CT do Município de Teresina. Após toda sua estruturação passou-se toda
atenção para a criação do I Conselho Tutelar do Município de Teresina, tempo este
que corresponde ao período de 12 meses. Nos dias atuais, são quatro CT, abertos
na Capital.
A sua composição inicial era de 14 membros efetivos e 14 membros
suplentes, sendo sete representantes do Governo Municipal e sete representantes
das organizações da sociedade civil. Mais tarde houve aumento de mais duas
representações (governo e sociedade civil) totalizando 16 membros (oito
representantes da sociedade civil e oito representantes do Governo municipal),
número esse que se mantém até os dias atuais.
. O CMDCAT e os CT são duas institucionalidades públicas representativas do
modelo de Estado adotado com a Constituição da República de 1988 – Estado
Democrático de Direito – que para sua consecução depende da participação
democrática e popular por meio da sociedade civil organizada. O primeiro contempla
a competência deliberativa, normativa e de controle social da política de direitos da
criança e do adolescente (inciso II do art. 88) e, o segundo, como “órgão
permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
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cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131), ambos do ECA
(1990).

Conselhos Tutelares em Teresina

Conselho Tutelar I
A Lei 2.052/91 que criou o CMDCAT também cria o CT, porém o primeiro
Conselho Tutelar só teve sua efetivação no ano de 1993. Esse momento foi
precedido de uma ação de capacitação para os interessados em se candidatar à
função pública relevante de ser conselheiro tutelar. Após esse processo houve a
eleição para a escolha do primeiro colegiado do CT de Teresina. Contudo, o Governo
municipal não havia preparado a infraestrutura da sede do Conselho Tutelar recémeleito. Os conselheiros tutelares e a equipe técnica de apoio, ocuparam por 24
meses, um diminuto espaço no Centro Social Urbano do Dirceu (CSU).
O CT fora instalado na Região Sudeste do município o que trouxe insatisfação
tanto para o colegiado recém-eleito quanto para a sociedade, dada à distância do CT
da Região Central e, por isso mesmo, distante dos demais órgãos públicos
governamentais e do sistema de justiça. Para que as denúncias pudessem chegar
ao CT o ideal seria que sua localização fosse bem centralizada com facilidade de
acesso da população.
Uma das saídas para a solução desse problema foi acomodar o CT no prédio
do Grupo de Bandeirantes sob a forma de comodato (doação do espaço para a
instalação do CT I, local que funciona até os dias atuais. Contudo, os problemas de
morosidade na manutenção da estrutura do imóvel e o próprio tempo foram
deixando marcas no seu uso.

Conselho Tutelar II
No dia 02/04/2004 foi criado o segundo CT, pelo decreto 6.636 de 21 de
setembro de 2006, porém este colegiado só assumiu no dia 22 de fevereiro de 2007.
Também não possuía sede própria e seu funcionamento se deu num pequeno
espaço improvisado junto ao Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS/Sudeste). A responsabilidade do CT destinava-se à atenção de casos e/ou
situações nas Zonas Leste e Sudeste da Capital, um dos espaços com um maior
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número de denúncias. Logo, a necessidade de criação de outros CT se fazia
urgente.
Ao longo de sua trajetória em zelar pelas garantias relacionadas aos direitos
humanos de crianças e adolescente o CT ganhou sede nova sede localizada entre o
CRAS e 8º DP no bairro Dirceu. No entanto, o material utilizado na construção não
permitia a divisão de espaços necessários ao atendimento e ainda foi consumido por
cupins. Uma reforma precisou ser feita em toda sua estrutura para que os
conselheiros tutelares e equipe técnica tivessem condições mínimas de trabalho.
Mesmo assim, em época das chuvas as ações do CT ficam bastante prejudicadas
pelos alagamentos sofridos e processos que acabam sendo atingidos e, muitos
deles, sem recuperação. A mídia tem denunciado a situação e o Ministério Público
atento a todo esse quadro.
No período da reforma o CT foi instalado no espaço da igreja de São
Francisco retornando após 12 meses à sede central. No entanto, as condições
estruturais ainda são inadequadas ao atendimento da demanda.

Conselho Tutelar III
O terceiro CT foi criado no dia 20/02/2009 e mesmo com conselheiros
tutelares empossados não tinham sede e, suas ações eram desenvolvidas junto ao
CT I. Contudo, com a reforma na sede do CT I, os CT I e III foram sediados no
espaço do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS I)
Mais tarde, o CT III foi instalado na Zona Sul de Teresina, no Bairro Macaúba,
num imóvel alugado e característica residencial. Atualmente a sede do CT III
localiza-se Clube da União Artística no Bairro Vermelha, espaço que também
funciona o CREAS/Sul.
O processo de eleição dos conselheiros tutelares ocorreu de forma bastante
diferenciada dos demais, uma vez que, as eleições referiam-se à escolha de
conselheiros para dois CT. Nesse sentido, cada eleitor pode escolher dois nomes de
candidatos, um para cada CT, para mandato de três anos e com direito apenas a
uma recondução.
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Conselho Tutelar IV
O quarto CT foi criado pelo Decreto nº 4.230 no dia 01/03/2012. Diferente do
pleito anterior descrito no CT III, a eleição previa também a escolha de dois
conselheiros, tendo em vista o término do mandato dos CT II e III. Dessa vez, os
dois candidatos mais votados assumiam a vaga entre um e outro conselho. Foram
relacionados após a eleição lista contendo os 20 nomes de candidatos mais votados,
titulares e suplentes.
Na linha do exemplo “crônica de uma morte anunciada”, o CT IV também não
possuía sede e foram acolhidos no espaço do CT I e, lá instalados por um longo
período. Cabe dizer que a equipe técnica de suporte ainda não havia sido definida
quando da posse dos conselheiros tutelares e início dos trabalhos.
O governo municipal aluga um espaço, um imóvel de característica
residencial, na Zona Leste da Capital e, assim, foi instalado o CT IV. Até os dias
atuais, o CT IV funciona nesse espaço, contudo, o mesmo necessita de reparos e,
uma das causas, por ser uma construção bem antiga.

Denúncias
As denúncias que chegam até aos CT são de diversas fontes e maneiras:
presencial, por telefone, por correspondência e outras. As denúncias podem ser
anônimas ou não. Independentemente dessa natureza, todas são apresentadas e
debatidas pelo colegiado de conselheiros tutelares. O que se busca com essa
metodologia é que todas elas sejam registradas e dado os encaminhamentos,
sempre em que haja um direito violado ou negligenciado pela família, pela sociedade
e/ou pelo próprio Estado.
Tomando o ano-base 2017, os CT de Teresina receberam denúncias
referentes à situação de abuso sexual, negligencia familiar, trabalho infantil,
problemas escolares, cardiopatia, agressões psicológicas e físicas, fuga do lar,
abandono de incapaz, maus tratos, segundo, informações coletadas nos respectivos
CT.
Para o presente aqui, a opção foi para a apresentação de determinadas
situações de violação de direitos, os casos referentes à cardiopatia, ao abuso
sexual, ao trabalho infantil e à falta de vagas na escola pública. A título de
explicitação o quadro abaixo apresenta amostra dessa categorização escolhida:
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Situações/casos Atendidos pelos CT de Teresina – ano-base 2017

Casos Atendidos
Conselhos Tutelares Abuso Sexual

Trabalho Infantil

Cardiopatia

Falta de Vaga na
Escola

CT I

33

02

0

33

CT II

33

02

1

38

CT III

33

08

0

30

CT IV

36

10

3

54

135

22

04

155

Total

Fonte: Conselhos Tutelares de Teresina/PI.

Resolutividades e encaminhamentos

Cardiopatia
Essa demanda chegou ao CT IV no mês de dezembro de 2015. O colegiado
de conselheiros tutelares buscou por informações no sentido de dar resposta
urgente e, ao mesmo tempo, eficaz para garantir o direito assegurado na legislação
(Constituição Federal e ECA). Apesar da agilidade e resposta que o caso/situação
requeria (menos de 48 horas), a criança foi a óbito em 21/02/2015. Outros casos de
cardiopatia chegados aos CT tiveram soluções exitosas, como por exemplo, atenção
aos familiares, locomoção do paciente para outro estado da federação para a
realização de cirurgia. Nesses casos, o direito constitucional (Carta Magna e ECA)
foi acolhido pelo SGDCA e rede de proteção social (Núcleo Civil dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Juizado da Infância, Rede Nacional da Primeira Infância e
SESAPI, entre ouros) como a divulgação e matérias na mídia sobre a doença, foram
fundamentais.
Uma das lições aprendidas com essa situação/casos: no CT o agir coletivo
(colegiado) do CT e uma boa articulação interinstitucional e intersetorial com
diferentes atores do SGDCA e com a presença da mídia podem ser resolvidas
situações bastante complexas. A atenção com os familiares e o compartilhamento de
responsabilidades nessas situações são imprescindíveis e, por isso, chega-se a
indicador de resultado positivo.
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Essa ação coletiva permitiu que os 21 casos cirúrgicos envolvendo crianças
cardiopatas que aguardavam em fila de espera da saúde puderam ser resolvidos. A
provocação feita em junho de 2006 com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI)
foi decisiva para a tomada de soluções para a resolução dos demais casos. Inclusive
foi assinado protocolo com a rede de saúde de outros estados da federação para a
qualifcação e atualização dos profissionais envolvidos com a saúde infanto-jvuenil.
Outro indicador de resultado dessa ação de garantia de direitos foi a
aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do
Piauí de um projeto indicativo de Lei ao Governador do Estado para criar a Rede
Estadual da Cardiopatia Congênita.

Abuso Sexual
Numa conceituação ampla pode-se dizer que o abuso sexual faz parte das
várias denominações e formas de violência sofridas por crianças e adolescentes,
desde a prática de atos libidinosos ou mesmo o cometimento do crime, geralmente
realizado por adultos.
A Lei Federal no. 12.015/2009 que trata do estupro de vulnerável ainda é
desconhecida e, por isso mesmo, desrespeitadas. Muitas são as explicações para
essa prática criminosa e abusiva e, a maioria delas, acaba recaindo sobre a
culpabilização das vítimas e a omissão dos responsáveis legais e, também, a
omissão da própria sociedade diante de fatos como esses.
Pode-se dizer que há uma ausência de cultura da sociedade, no geral, no
respeito do direito humano da infância e adolescência (dignidade) e na exigência de
proteção integral a esse grupo. Nesse sentido, a intensificação de campanhas, a
realização de formação dos profissionais e militantes dos movimentos sociais que
lidam com os direitos infanto-juvenis, a mobilização social, utilizando-se de
diferentes metodologias são necessárias ao enfrentamento da questão.
O ECA como um mecanismo legislativo de vanguarda e referência
internacional na proteção e defesa dos direitos infanto-juvenis apresenta medidas
concretas tanto para o cuidado desse público quanto de punição aos responsáveis.
No enfrentamento da situação, algumas medidas legais devem ser tomadas,
como, por exemplo:

- Obrigatoriedade de notificação dos casos de abuso, inclusive as suspeitas, aos CT.
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- Afastamento do autor/agressor da violência sexual da moradia comum.
- Proibição de uso de criança e adolescentes em produtos relacionados a
pornografia.
- Criminalização de pessoas e serviços que submeterem crianças e adolescentes a
exploração sexual.
- Agravamento das penas para os crimes de maus-tratos, estupro e outras violações

sexuais quando cometidos contra crianças menores de 14 anos de idade.

O município de Teresina conta com uma delegacia especializada (Delegacia
de Proteção à Criança e ao Adolescente/DPCA) e com o Serviço de Atendimento às
Mulheres Vítimas de Violência Sexual (SAMVVIS) desde 2004.
O SAMVVIS é o setor responsável pelo planejamento, organização e
assistência às mulheres vítimas de violência sexual, independentes da cidade que a
vítima resida, incluindo a prevenção da gravidez indesejada e de doenças
sexualmente transmissíveis (DST). Funciona no espaço da Maternidade Dona
Evangelina Rosa.
Sobre o atendimento das vítimas do sexo masculino ele é de responsabilidade
dos médicos peritos/legistas do Instituto Médico Legal (IML). Não é a forma mais
satisfatória de conduzir o atendimento do público infanto-juvenil, até porque, muitas
vezes, esse atendimento é preterido na atenção da população adulta presidiária que
precisam passar por exames. O SGDCA vem procurando formas de resolver tal
situação.
Diante de situações concretas o ECA vem sendo atualizados por outros
documentos legais (leis, resoluções, orientações legais/institucionais) com o objetivo
de proteger, defender e promover crianças e adolescentes.

Trabalho Infantil
Os CT de Teresina no ano de 2017 receberam 22 denúncias de trabalho
infantil sendo que algumas delas referiam-se às crianças e adolescentes do
município de Timon vizinho à Capital. Nesse sentido os diferentes atores do SGDCA
vêm se articulando com o objetivo de encontrar soluções a essa problemática
histórica e estrutural da sociedade brasileira.
Tanto o Ministério Público (MP) quanto o Ministério Público do Trabalho (MPT)
têm atuado em torno de suas atribuições de garantia e defesa dos meninos e
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meninas trabalhadores, especialmente, nos casos de ocupação dessa mão de obra
em atividades consideradas pela Organização do Trabalho (OIT) como piores formas
de trabalho. O MPT em seus registros sobre a ilegalidade das práticas de trabalho
infantil tem autuado e processos julgados com pagamento de multa em favor das
vítimas.
O tema do trabalho infantil e da proteção ao adolescente trabalhador tem feito
parte da agenda da política nacional por ser considerada uma das graves violações
cometidas com esse público e de toda uma sorte de violências agravadas por essa
situação ilegal de trabalho. As crianças e os adolescentes com seus familiares têm
participado de diversos eventos em favor da erradicação de tais práticas e do
reconhecimento de seu papel enquanto sujeitos históricos de suas próprias vidas e
da vida coletiva, exercitando o seu protagonismo.
Cabe ressaltar que representantes do Comitê Nacional de Adolescentes e
Jovens na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, (CONAPETI) percorreram o
nordeste brasileiro e também o estado do Pará, numa caravana regional que contou
com a participação infanto-juvenil. Em Teresina foram recebidos pela ViceGovernadora do Estado do Piauí, Prefeito, gestores públicos para o debate ao
enfrentamento da questão. Esse encontro foi realizado no auditório do Ministério
Público contando com a participação direta dos interessados – crianças,
adolescentes, familiares - articulados com o Poder Judiciário, Conselhos de Direitos,
Conselhos Tutelares, Ouvidoria- DPE, sociedade civil e demais atores do SGDCA.
No prosseguimento dessa articulação, outros encontros foram realizados pelo
MPT, com os jovens da caravana nacional, representantes da ACONTEPI, com a
procuradora e representante da Coordenadoria Nacional de Combate à exploração
do trabalho do MPT PI, para dar continuidade às propostas/ações de erradicação do
trabalho infantil. Um encontro estadual no Piauí foi programado como também foram
instalados os Comitês Municipal de Teresina e o Estadual e empossados seus
integrantes para servir com a mobilização, denúncia e soluções para erradicação do
trabalho infantil e ações de proteção ao adolescente trabalhador.

Vagas na Escola
A educação é categorizado como um direito público subjetivo e, por isso,
direito de todos e um dever do Estado, segundo a Carta Magna de 1988. Nesse
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sentido, o ECA, traz no art. 53, uma série de direitos e, com isso, as obrigações a
serem observadas pelo Poder Público, a saber:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II- direito de ser respeitado por seus educadores;
III- direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instancias escolares superiores;
IV- direito de organização e participação em entidades estudantis;
V- acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais (BRASIL, ECA, 1990).

Mesmo assim, o direito posto ainda não encontra relação prática pois, a
cada ano, os dados disponíveis mostram que a equação direito-vaga não se realiza.
Essa é uma das principais demandas apresentadas pelos familiares aos CT, pois
ainda, tem sido rotina iniciar o ano letivo, sem a garantia de vagas para meninos e
meninas, notadamente, em escolas as mais próximas de suas residências ou ainda
em escolas públicas mais bem qualificadas. Os CT estudam caso a caso e, diante
da presença de violação ao direito, articula-se com a Escola no sentido vislumbrar a
resolução de cada caso.
Não são apenas casos relacionados às vagas que se ocupam os
conselheiros tutelares. Há casos de violação ao direito de participação do (a)
estudante nos espaços de debate e organização estudantil (conselhos e grêmios)
que chegam aos CT. As relações conflituosas envolvendo alunos-professoresgestores-pares também estão no dia a dia da ação conselheira. Denúncias de maus
tratos, abuso sexual, trabalho infantil, prática de delitos, trazidos pelas instituições
escolares aos CT são tratados pelos conselheiros em seu cotidiano.
Outra problemática que ainda os dados oficiais da educação ainda não
apresentam de moco claro refere-se à inclusão de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas, sejam elas de privação de liberdade Internação e
Semiliberdade) ou mesmo em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida) ou ainda a dos egressos do sistema público de atendimento
socioeducativo (PEREIRA, 2012). É possível que essa situação seja mais facilmente
resolvida
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Cultura/Conselho Nacional de Educação/Secretaria Executiva/Câmara de Educação
Básica que define as Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas para todo o
território nacional.
Uma das lições aprendidas na relação CT – Escola têm sido a promoção de
escuta entre as instituições e a procura de soluções para cada caso. O
compartilhamento de experiências é a saída para um novo olhar e trato institucional
a essas problemáticas. Nesse sentido, cabe a seguinte observação:

A aplicação do caráter democrático de uma sociedade depende de
uma cultura de respeito e promoção de condutas guiadas pelos
valores pautados nos direitos humanos e, para essa transformação, a
melhoria da ação educativa é fundamental, (CARVALHO, J.S; 2007,
p. 35).

Considerações Finais
O presente artigo teve como objetivo tratar do papel e ação dos CT, com
ênfase nos quatro CT de Teresina/PI. O descaso público sofrido por esses órgãos
permanentes, autônomos e não jurisdicionais, ao longo dos anos, tem resultado na
precariedade das condições de trabalho e, isso foi a motivação para a realização
deste estudo.
As precariedades são muitas; contudo, eleger conselheiros tutelares e
empossá-los sem oferecer instalações físicas e manutenção adequadas, é um
indicador de que a lei é ainda um discurso, um vir a ser, apesar da promulgação do
ECA em 1990. Os relatos dos CT sobre as deficiências encontradas para o
desenvolvimento de sua ação pública requerem pesquisas e análises da academia e
dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, por sua estreita
vinculação. Só tem existência formal porque são criados pelos Conselhos de Direitos
de cada Município.
A escuta promovida pelos conselheiros tutelares é um dos principais
requisitos para a prática conselhista. Nesse sentido, a qualidade dos espaços dos
CT precisa guardar devida relação com os direitos de cada pessoa atendida,
especialmente, as crianças, adolescentes e suas famílias: não se pode escutar/falar
numa sala para os conselheiros e ser ouvidos por todos que estão presentes nos CT.
A privacidade da trajetória de cada criança e adolescente deve ser respeitada
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enquanto direito humano e, por isso, preservada. O constrangimento de ter sua vida
exposta por ausência de qualidade e adequação de materiais utilizados para
construção, reforma e manutenção dos CT, pode ser compreendida a uma violação
de direitos institucional.
A precariedade não se dá apenas nos espaços dos CT em Teresina/PI: é
visível na rede de proteção social, nos CRAS, CREAS, Delegacia Especializada e
outros órgãos. Isso nos remete a uma questão muito delicada porque ao se
trabalhar, na maioria dos casos, com vítimas, tal precarização e outras ausências de
condições materiais e humanas, no lugar melhor acolhê-las, são “revitimizadas”.
No geral dos CT, essa situação é constantemente descrita nos relatórios
técnicos e de atendimento mais geral como também possuem espaço destacado nos
Planos Decenais das Políticas Setoriais (educação, saúde, assistência social) e
Temáticas (acolhimento institucional atendimento socioeducativo, exploração sexual,
trabalho infantil) e, contudo, se mantém, apesar das prioridades apresentadas nos
referidos Planos.
Os conselheiros tutelares diante de casos tão complexos, de difícil resposta,
frente a uma demanda tão diversificada, o seu empoderamento como autoridades no
olhar e trato das garantias expressas em lei, é uma também uma demanda a ser
solucionada. A inclusão na peça orçamentária de recursos para a adequação e
atualização dos CT é urgente e, talvez resida aí, uma prioridade dos próprios
conselheiros junto com a presença da ACONTEPI e, articuladamente, com a
representação nacional dos conselheiros e ex-conselheiros.
A relação CT – crianças e adolescentes será qualificada, respeitosa e
equânime quando a equação chega-se a um denominador comum (de qualidade)
para todos.
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X Encontro da ANDHEP – Direitos Humanos em Movimento: avanços e
retrocessos
nos 30 anos da Constituição Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-Piauí
Grupo de Trabalho 05 - Proteção e Defesa dos Direitos Humanos: Crianças e
Adolescentes

A DENÚNCIA COMO PONTAPÉ INICIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: UMA ANÁLISE
A PARTIR DO CONTO “O CASO DA VARA” DE MACHADO DE ASSIS
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A DENÚNCIA COMO PONTAPÉ INICIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: UMA ANÁLISE
A PARTIR DO CONTO “O CASO DA VARA” DE MACHADO DE ASSIS
Tauana Jadna Ribeiro Carneiro1
RESUMO

O renomado autor brasileiro Machado de Assis sempre buscou retratar a realidade
social através de suas obras. Se atualmente o literato fosse vivo, certamente não seria
diferente, pois continuaria apresentando as mazelas sociais de sua época por meio de
seu trabalho. Através da análise do conto “O caso da Vara”, buscou-se, no presente
artigo, apresentar uma relação entre o que ocorre com a pequena Lucrécia, a
personagem infantil que sofre violência física e psicológica no âmbito doméstico, com a
violência (física, psicológica e sexual) sofrida pelas crianças e adolescentes atualmente
no Brasil. Ademais, mediante a observação da evolução da quantidade de denúncias
feitas através do Disque Direitos Humanos (Disque 100) entre os anos de
2014,2015,2016 e 2017 pretende-se apresentar a importância das denúncias nos
casos de violência contra crianças e adolescentes, como uma forma de dar o primeiro
passo para o enfrentamento de tamanha violação a tais seres vulneráveis, os quais
precisam que seus direitos fundamentais sejam respeitados e tenham eficácia.
Objetiva-se mostrar tal temática de forma dinâmica, através da interdisciplinaridade
existente entre Direito e Literatura.
Palavras chave: Violência infantil. Denúncia.

Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e integrante do
Núcleo de Estudos em Processo Penal e Contemporaneidade (NEPPC). Email:
tatajadna@gmail.com
1
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INTRODUÇÃO
“A denúncia como pontapé inicial para o enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes no Brasil: uma análise a partir do conto ‘o caso da vara’ de
Machado de Assis” objetiva estabelecer uma relação entre o que ocorre no conto
machadiano e os atuais casos de violência envolvendo como vítimas as crianças e
adolescentes no Brasil.
Primeiramente, apresenta-se o resumo do conto, para que, em seguida, seja
feito o estudo da obra, analisando o contexto histórico em que esta se insere, bem
como destacando as situações de violência vivenciadas em ambiência doméstica pela
personagem infantil, Lucrécia.
Em seguida, buscou-se apresentar uma breve evolução histórica do
tratamento conferido às crianças e adolescentes através das constituições brasileiras
ao longo dos anos e, também, mediante legislações infraconstitucionais.
Além disso, serão apresentadas algumas formas de agressões sofridas
pelos seres vulneráveis aqui observados, para que, posteriormente, seja conferido um
significado simbólico às personagens criadas pelo literato brasileiro, a fim de que seja
inserido o tema da denúncia como instrumento de proteção aos sujeitos infantes
vitimados.
Por fim, apresenta-se o Disque Direitos Humanos como instrumento de
denúncia em mãos da população. Serão trabalhadas as denúncias envolvendo
violência contra crianças e adolescentes entre os anos de 2014, 2015, 2016, e 2017.
Foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental, correspondendo a primeira à observação de estudos os quais analisaram
a referida obra machadiana e a segunda correspondendo à análise dos levantamentos
anuais fornecidos pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
2 ANÁLISE DO CONTO “O CASO DA VARA” E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA
SOFRIDA PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL
O conto tem início com a fuga de Damião do seminário para o qual seu pai o
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mandou. O jovem, desesperado com o desejo de não seguir a vida religiosa está em
busca de um local para se refugiar e também um recinto onde exista alguém que possa
ajudá-lo a sair do referido seminário, esse alguém é sinhá Rita, uma senhora que
possuía boas relações com seu padrinho, João Carneiro, o qual o levou ao seminário e
fazia as vontades de seu pai. Para o jovem, talvez a rica senhora conseguiria exercer
influência em seu padrinho, que, por sua vez, convenceria seu pai a não seguir carreira
religiosa.
Ao chegar à casa de sinhá Rita, implorou para que esta o ajudasse a sair do
seminário. Fazendo uso de uma verdadeira súplica, fez com que a senhora se
compadecesse de sua situação, o que a impeliu a estar determinada a ajudar o jovem
rapaz. Então, sinhá Rita mandou que um menino fosse chamar João Carneiro e,
enquanto esperavam, começaram a conversar de forma descontraída. Uma das
histórias descontraídas contadas por Damião fez a pequena Lucrécia sorrir, a garota
era uma da crias de sinhá Rita, e seu sorriso não agradou à senhora, que logo lhe fez
uma ameaça de bater-lhe com uma vara. Damião observou a criança e o desconforto
que gerou para ela a situação causada pelo riso decorrente da história por ele contada.
Então, prometeu que apadrinharia a criança caso esta não conseguisse finalizar sua
tarefa, para que a mesma não sofresse o castigo prometido por sinhá Rita.
Com a chegada de João Carneiro, sinhá Rita determinou que este deveria
convencer o pai de Damião de que o rapaz deveria sair do seminário. O padrinho do
rapaz hesitou, afirmando e mostrando o quanto seria difícil atingir tal objetivo. No
entanto, como não gostaria de ir contra a vontade de sinhá Rita, o padrinho do jovem
saiu com o escopo de conversar com o pai de Damião, a fim de convencê-lo de que o
rapaz não deveria levar a vida religiosa.
Enquanto aguardavam o retorno de João Carneiro, o jovem, agora mais
nervoso e apreensivo à medida que o tempo ia passando e nenhuma resposta
chegava, começou a conversar com sinhá Rita, ao que esta pediu que contasse
novamente a história que a fez sorrir outrora, a mesma que também causou graça à
pequena Lucrécia. O jovem contou novamente a anedota, mas percebeu que Lucrécia
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não sorriu, nem mesmo desviou sua atenção de seu trabalho, permaneceu de cabeça
baixa, para que conseguisse findar sua tarefa até o final do dia.
João Carneiro havia mandado um escravo entregar uma carta para sinhá
Rita, na qual explicou que o assunto ainda não estava resolvido e que ainda teimaria
novamente com o pai de Damião, a fim de convencê-lo que o seminário não era o
melhor lugar para aquele jovem rebelde. Damião ficou muito preocupado com a
possibilidade de não conseguir, mas sinhá Rita o consolou, dizendo que ele
conseguiria sair do seminário e que aquele agora era um assunto dela.
Por fim, é chegado o momento de recolher os trabalhos das crias, Lucrécia
não havia terminado o seu. Então, sinhá Rita, repleta de raiva, agarrou a pequena e
começou a castigá-la, a criança tentou escapar, mas foi agarrada pelas orelhas. Então,
sinhá Rita pediu que Damião desse a ela a vara para que castigasse a miúda. Damião
lembrou da promessa que fizera de apadrinhar a garota, mas, mesmo com o suplício
de Lucrécia por ajuda, pensou que aquela atitude o prejudicaria, pois assim não teria
mais a ajuda de sinhá Rita para sair do seminário. Assim, no clímax do conto, o jovem
pega a vara e a entrega à sinhá Rita, fazendo o leitor supor o castigo que se seguiu
após tal atitude do jovem.
Este foi um breve resumo do que se passa no conto. A partir de agora, será
feita uma análise do que ocorre com a criança (Lucrécia) naquela ambiência doméstica
e será apontada sua relação com a violência atualmente sofrida pelas crianças e
adolescentes no Brasil.
O conto, como se pode observar logo no início, se passa em período anterior
a 1850, de modo que ainda vigorava o regime monárquico e a escravidão no Brasil,
Bellin define a conjuntura em que a personagem infantil estava inserida: “[...] uma
vítima dos abusos relacionados à exploração do trabalho infantil no Brasil do século
XIX”2. Àquela época, as crianças, sobretudo as negras e escravas, não eram vistas
BELLIN, Greicy Pinto. Machado de assis em diálogo com a história: uma análise de “o
caso da vara”. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rl/article/viewFile/2352/1488>
Acesso em: 13 maio 2018.p.2.
2

75

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

como seres diferentes dos adultos, de modo que a estas eram atribuídas as mesmas
incumbências dos mesmos, inclusive no que se refere ao trabalho, Lucrécia possuía
apenas 11 anos, mas já era cobrada em um trabalho como se fosse plenamente
desenvolvida:
Lucrécia e Negrinha, felizmente, são apenas duas meninas de papel.
Mas nos propiciam, com toda certeza, novos ângulos de observação da
educação informal da criança escrava ou filha de escravos no Brasil. A
indiferença em relação à criança foi hábito mais comum do que muitos
de nós podemos imaginar. Na sociedade medieval, o sentimento da
infância inexistia (isto deve ser interpretado de forma diferente do não
gostar). E apenas nos séculos XVI/XVII, por exemplo, as crianças das
classes superiores ganhariam um traje especial, diferente dos de uma
pessoa adulta e se admitiria existir nelas uma personalidade /
particularidade diferenciada.3

Além de ser explorada no trabalho, a personagem também sofria diversas
agressões físicas e psicológicas. Um dos momentos em que é possível perceber que o
deferimento de castigos físicos à pequena Lucrécia era algo corriqueiro na vida da
menina fica claro no instante em que Damião conta a anedota que faz a garota sorrir:
Dentro de pouco, ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas, e
pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça. Uma destas,
estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinhá Rita, que
esquecera o trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de
uma vara que estava ao pé da marquesa, e ameaçou-a: — Lucrécia,
olha a vara!4

A reação da criança diante da ameaça faz com que seja percebido mais
ainda o quanto a violência física é algo comum em seu dia a dia: “A pequena abaixou a
cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência; se à noitinha a
tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume” 5(grifo meu).
Ademais, é possível perceber o resultado das agressões físicas que a criança sofria, ao
3

ROCHA, Nalu da Silva; CORDEIRO, André. Conversando com Lucrécia e Negrinha: dois

casos de violência contra a criança na literatura brasileira. LL Journal. Disponível em:
<https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2013-1-dasilva-cordeiro-texto/> . Acesso em: 12 maio
2018.

ASSIS, Machado de. O caso da vara. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf> . Acesso em: 12 maio 2018.
p. 03.
5
Ibid.
4
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observar a descrição que Damião faz da garota: “Damião olhou para a pequena; era
uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma
queimadura na mão esquerda. Contava onze anos” 6(grifo meu). Além de frágil
fisicamente, a menina possuía uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão
esquerda, de fato, em seu corpo estavam marcadas as agressões que sofria:
As meninas carregam suas histórias de vida escritas em seus corpos.
As marcas são também pedaços de narrativas que se advinham sobre a
pele. Nem tudo é dito com palavras no texto literário, muita coisa se
preenche, se infere. No caso delas, muito se diz através da expressão
do olhar, do físico e, sobretudo, das tatuagens que as aproximam de
forma cruel. Negrinha e Lucrécia serão afligidas física e
psicologicamente pelas senhoras que as educam, as duas crianças
sofrem castigos corporais e humilhações.7

Lucrécia era silenciada de todas as maneiras possíveis, as humilhações que
sofria eram tão intensas e frequentes, que a pequena sabia que não poderia sequer
praticar pequenos atos como, por exemplo, tossir diante de outros8, para não ser
castigada, não poderia nem mesmo sorrir de uma história que lhe causasse graça para
não enfurecer sua senhora. Lucrécia possuía um psicológico tão afetado pela violência,
que nem ao menos conseguia se enxergar como gente, pois “às crianças escravas, no
entanto, estavam apenas reservados o trabalho, o silêncio, a responsabilidade de um
adulto e os castigos”.9
No ápice do conto, quando a pequena não consegue terminar o trabalho que
lhe foi passado, sinhá Rita, ao perceber que a garota não conseguiu concluir, logo
começa a agredi-la verbalmente e fisicamente10. Então, agarra a criança e começa a
6

Ibid.

7

ROCHA, Nalu da Silva; CORDEIRO, André, op.cit.

8

“Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a

conversação”.(CF.ASSIS, Machado de. O caso da vara. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf> . Acesso em: 12 maio 2018.
P.03.) “Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também.
Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria; ou teria rido para dentro,
como tossia.” (Cf. ASSIS, p. 06)
9
ROCHA, Nalu da Silva; CORDEIRO, André, op.cit. 10
10
“Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa, e agarrou-a
por uma orelha. — Ah! malandra! — Nhanhã, nhanhã! pelo amor de Deus! por Nossa Senhora
que está no céu. — Malandra! Nossa Senhora não protege vadias! E tornaram ambas à sala,
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castigá-la, a menina até mesmo corre, mas logo é agarrada pelas orelhas por sinhá
Rita, a qual pede que Damião dê a ela a vara, para que castigue a criança. Damião tem
agora em suas mãos o poder de cumprir a promessa que fizera, a de apadrinhar a
menina caso esta não conseguisse terminar o seu trabalho. No entanto, não é isso que
ocorre, pois, movido pelo desejo de sair do seminário, o rapaz entrega a vara para
sinhá Rita e11, no embate entre a moral e sua consciência, o mesmo permite que seu
interesse maior (sair do seminário) se sobreponha ao interesse de proteger a pequena
Lucrécia:
Assim, “moral” corresponderia a “vontade”, “fortuna” a “possibilidade” e,
no momento em que se instala a dúvida ocasionada pela premência da
decisão processasse uma divisão — o que escolher? — na consciência
de Damião: optar por aquilo que a moral julga certo — proteção à
menina — ou por aquilo por que a consciência egoísta clama — a
salvação da própria pele? caminha para a liberdade enquanto condena
a menina Lucrécia12.

O que se observa é que, a partir do momento em que Damião entrega a
Vara para sinhá Rita, o jovem se torna tão agressor quanto a senhora, pois além de
não proteger a criança, como havia prometido, também entrega à agressora o objeto
que seria utilizado no verdadeiro espancamento que a criança sofreria como castigo.
Damião cala-se diante da violência e sua omissão o transforma em um agressor, de
modo que ocorre uma mudança na figura do herói que estava determinado a proteger a
menina para um ser tão ruim quanto a real agressora:
quando Damião e Sinhá Rita, cada um a seu modo, condenam aquela
menina à desgraça — seja social, moral ou mesmo física. O exato
momento em que a vara une a mão do moço à mão da viúva, formando
em Damião um vínculo entre o servil e o ser vil13.

O conto se passa no século XIX, e, como já referido, em um contexto de

uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo; a outra dizendo que não, que a
havia de castigar”. (Cf. ASSIS, p. 07)
11
 “Damião sentiu-se compungido; mas ele precisava tanto sair do seminário! Chegou à
marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita” (Cf. ASSIS, p. 07)
12
AQUATI, Cláudio. Vínculos de poder: “o caso da vara”, de Machado de Assis. Disponível
em:<http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/viewFile/33/51> .
Acesso em: 12 maio 2018. p. 08.
13
Cf. AQUATI.p.09.
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escravidão, no qual as crianças escravas eram tratadas como adultas. Nele mostra-se
clara a violência sofrida por tais seres, os quais não eram tratados com o mínimo de
dignidade. Atualmente, apesar de não vivermos em um regime de escravidão, a
situação das crianças, por mais que tenha sofrido diversas mudanças ao longo dos
anos, continua envolvendo a prática de atos violentos contra tais indivíduos
vulneráveis. De fato, a agressão contra crianças e adolescentes é algo histórico no
Brasil:
No Brasil, desde a sua colonização, a história do cotidiano infantil foi de
tragédias pessoais e coletivas. A bordo das embarcações quinhentistas,
as crianças portuguesas que se dirigiam ao país eram escravizadas,
abusadas sexualmente e muitas vezes exauridas pelo trabalho até a
morte (RAMOS, 2000).
As crianças eram consideradas “adultos em miniatura” segundo Ariès
(1981), e sua falta de compreensão das regras sociais ou
incapacidades, pela falta de maturidade sócio-emocional eram
consideradas “má índole” ou resultados das “más influências”14.

Apenas com o surgimento das primeiras legislações voltadas à proteção das
crianças e adolescentes é que estes indivíduos passaram a possuir maiores
possibilidades de proteção frente às violências sofridas. Entre os grandes marcos de
proteção pode-se citar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de
1989, e, no Brasil, o Estatuto da Criança e do adolescente, de 199015. Mas a proteção
dada pelas constituições brasileiras é anterior à CRFB/88:
No Brasil, no século XX, emergiram legislações para a promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente. Historicamente, a primeira foi a
Constituição “Polaca” de 1937, que assegurava condições físicas e morais a
estes sujeitos. A Constituição de 1969 reduziu a idade mínima de trabalho
infantil, reiterado no Código de Menores de 1979. Até esta época, a infância
ainda não era bem definida juridicamente, pois estava envolta em
representações que analisavam os infantes pela incapacidade, necessidade de
tutela, por limitações da menoridade para certos atos e direitos e pela
obrigatoriedade de obediência e submissão aos adultos (FALEIROS, 1998). Em
meados da década de 1980 a sociedade brasileira começou a sinalizar
respostas efetivas à questão da violência doméstica, processo que ocorreu

CRUZ, Rosilene Miranda Barroso da.Violência doméstica contra crianças e adolescentes:
os (des) caminhos entre a denúncia e a proteção. Disponível
em:<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-97NF2G/15_04_
2013_tese_rosilene_capa_dura.pdf?sequence=1> . Acesso em: 13 maio 2018.p. 25 e 26.
15
 Cf.CRUZ, p.28.
14
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concomitantemente a redemocratização do Brasil. As experiências em torno
desta questão foram se ampliando e despertou-se um maior interesse por esta
problemática, de forma que, tanto a sociedade civil quanto o Estado,
apresentaram suas propostas de intervenção na área (AZEVEDO & GUERRA,
1997; MINAYO & SOUZA,1999). Com a Constituição, de 1988, a legislação
passa a caracterizar as crianças e os adolescentes como cidadãos dotados de
direitos e sinaliza para critérios mais democráticos da discussão e reflexão
sobre o significado de infância e adolescência, abolindo-se, assim, a visão
assistencialista e repressiva vigente até então. O artigo 227 desta constituição
destaca que a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos destes
‘novos’ cidadãos, que são regulamentados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA - Lei 8.069) no ano de 1990, substituindo o Código de
Menores de 1979. Considerar o ECA implica em valorizar, redimensionar e
assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida digna de um cidadão em
formação e desenvolvimento. O estatuto é considerado um grande passo para
o combate à violência contra estes sujeitos, pois regulamentou a prevenção e a
intervenção como responsabilidade do Estado e da sociedade (BRASIL, 1990
apud BURJAILI & RIBEIRO, 2007)16.

Como é possível verificar, as evoluções ocorridas na legislação e nas
constituições brasileiras ao longo dos anos contribuíram sobremaneira para a
viabilização de uma maior proteção e amparo aos direitos das crianças e adolescentes,
de modo que tais seres passaram a ser reconhecidos cada vez mais como sujeitos de
direitos, não como “miniaturas” de adultos, mas como indivíduos com personalidade
própria e direitos singulares17.
No conto machadiano, Lucrécia sofre violência física e psicológica.
Atualmente, as crianças sofrem inúmeros tipos de agressões:
A violência psicológica inclui ações ou omissões que causem ou visem
causar danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento
biopsicossocial da pessoa. A negligência é a omissão de
responsabilidades de um ou mais membros da família em relação
àqueles que precisam de ajuda por questões de idade ou alguma
condição física permanente ou temporária (MARTINS, 2012). A
violência física pode ser definida como o uso intencional de força física
ou atos de omissão intencionais, não acidentais, com o objetivo de ferir,
danificar ou destruir a criança e/ou o adolescente, deixando ou não
marcas evidentes (AZEVEDO; GUERRA, 2002). A violência sexual é
descrita como toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder,
obriga outra a práticas sexuais, utilizando força física, influência
16

HAYECK, Cynara Marques. A violência contra crianças e adolescentes ao longo dos

séculos e os atuais trâmites institucionais de atendimento aos sujeitos vitimizados.
Disponível em:<http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0343.pdf> .
Acesso em: 13 maio 2018.p.04.
17
CRUZ, op.cit., p.26.
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psicológica ou uso de instrumentos (CRUZ,2006)18.

No conto analisado, é possível verificar que, ao final, quando Damião
entrega a vara para sinhá Rita, para que esta proceda com o castigo à Lucrécia, o
rapaz não só se omite diante da proteção que poderia conferir à criança vitimizada,
como também entrega aquele que seria o instrumento materializador das agressões, a
vara, de modo que além de não impedir contribui para que a violência ocorra19. A
interpretação que neste artigo se confere ao conto machadiano corresponde,
justamente, a uma relação simbólica entre a atitude de Damião e as denúncias de
violências contra crianças e adolescentes. Em uma analogia, todos aqueles que
possuem o poder de fazer algo em prol das crianças e adolescentes vítimas de
violência, têm, em suas mãos, um poder semelhante ao de Damião no ápice do conto,
pois possuem a possibilidade de conferir às crianças vitimadas um destino diverso
daquele que normalmente faz parte de suas vidas. Sinhá Rita, analogicamente,
representa todos aqueles que cometem violência contra crianças e adolescentes no
âmbito doméstico, ainda que a criança não esteja inserida em um contexto de
exploração de trabalho escravo infantil, como ocorre no conto. A vara pode muito bem
representar as mais variadas formas de violência sofridas pelas crianças, violências
estas que, como já referido, ultrapassam o físico e o psicológico, podendo ocorrer de
várias maneiras.
Se Damião não tivesse dado a vara para sinhá Rita e se tivesse apadrinhado
a pequena Lucrécia, certamente teria impedido a continuidade das agressões à
criança. Damião poderia não entregar a vara e, apesar de tal atitude não configurar-se,
no contexto do conto, como uma denúncia, em uma relação simbólica feita no presente
trabalho, não entregar a vara (símbolo da violência), seria uma forma de proteger a
criança. A partir dos significados que aqui estão sendo atribuídos às personagens do
conto, no contexto atual de violência contra crianças e adolescentes, não entregar a
vara para o agressor seria uma forma de denunciá-lo e impedi-lo de continuar com as
agressões às “Lucrécias” do Brasil. Não entregar a vara seria, portanto, a denúncia, o
18
19

Cf. CRUZ, p.24.

BELLIN, Greicy Pinto,op.cit.
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meio de proteger as crianças e os adolescentes.
Damião entregou a vara e permitiu a continuidade da violência.
Analogicamente, quando uma pessoa que tem conhecimento de uma agressão sofrida
em ambiência doméstica por crianças e adolescentes não denuncia o ocorrido, tal
indivíduo está, assim como Damião ao entregar a vara, se omitindo diante da agressão
e permitindo a permanência da prática da violência, assim como o rapaz do conto, são
coniventes com o ato criminoso,como bem afirma Bellin: “pegar a vara e entregá- la à
viúva, em uma atitude que ilustra um jogo de interesses encetado por ele próprio, bem
como a conivência com os abusos cometidos pelos senhores contra os escravos”20.
Assim, aquele que não denuncia faz parte das agressões contra crianças e
adolescentes, ainda que indiretamente, pois permitem o prosseguimento de tais
práticas.
3

AS DENÚNCIAS DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES ATRAVÉS DO DISQUE DIREITOS HUMANOS (DISQUE 100)
ENTRE OS ANOS DE 2014, 2015, 2016 E 2017 E O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA CONTRA OS SUJEITOS INFANTES
Como anteriormente referido, a partir da análise do conto machadiano foram
atribuídos significados simbólicos às personagens e às situações do conto, de modo
que, ao fim da análise, foi possível perceber a importância das denúncias nos casos de
violência contra crianças e adolescentes, como forma de impedir a continuidade das
agressões.

Percebe-se,

nesse

contexto,

a

denúncia

como

instrumento

de

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Importante
destacar que a denúncia aqui trabalhada não corresponde àquela oferecida pelo
Ministério Público e que, se aceita pelo juízo criminal, poderá incorrer na deflagração
de um processamento criminal. Na verdade, corresponde às denúncias que a
população pode fazer através do Disque Direitos Humanos (Disque 100). A denúncia a
que se refere o presente trabalho, portanto, corresponde a um instrumento o qual
representa uma forma de poder da população, pois através de tal ato a mesma poderá
20

BELLIN, Greicy Pinto,op.cit.
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impedir que a violência contra as crianças e os adolescentes continue sendo praticada.
O Disque Direitos Humanos, originariamente concebido como Disque
Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes,
surgiu em 1997 e foi criado pela Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à
Criança e ao Adolescente (Abrapia). Apenas em 2003 o Disque Denúncia passou a ter
alcance nacional:
após o colóquio sobre o sistema nacional de notificação em violência
sexual contra crianças e adolescentes realizado em Brasília, no qual foi
ressaltada a necessidade da instauração de um sistema mais completo
de denúncias e notificações que envolvessem a participação mais direta
dos estados e municípios21

Em 2010, já com a denominação de Disque Direitos Humanos, tal
mecanismo de denúncia passou a incluir outros seres vulneráveis além de crianças e
adolescentes, como, por exemplo, idosos, deficientes, LGBT, entre outros22.
A partir de agora, o presente artigo concentrar-se-á na análise das
denúncias ao Disque Direitos Humanos, envolvendo violência contra crianças e
adolescentes entre os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.
No ano de 2014, conforme dados do balanço anual fornecido pela ouvidoria
do Disque direitos Humanos23, foram feitas 91.582 denúncias de violências contra
crianças e adolescentes, em 2015 houve um decréscimo de 12%, pois foram feitas
80.437 denúncias.
Conforme informações do balanço anual da ouvidoria, o ano de 2014
possuiu um número expressivo de denúncias em razão da campanha Proteja Brasil,
que teve início no carnaval daquele ano e permaneceu até a copa do mundo.
MEDEIROS, Matheus de Sousa. Disque 100: uma análise da eficácia ao longo do tempo.
Disponível em:
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9295/1/2014_MatheusdeSousaMedeiros.pdf> Acesso
em:13 maio 2018.
22
Ibid.
23
Secretaria Especial de Direitos Humanos. Balanço anual da Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos 2015. Disponível em:
<http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/janeiro/CARTILHADIGITALBALANODODISQUE1002015.
pdf> Acesso em 13 maio 2018.
21
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Em escala decrescente, em 2014, do total das denúncias realizadas, 37,20%
corresponderam à negligência, 24,55% à violência psicológica, 21,48% à violência
física e 12,53% à violência sexual. No ano de 2015, por sua vez, entre as denúncias,
36,06% corresponderam à negligência, 23% à violência psicológica, 24,5% à violência
física e 11% à violência sexual. Do total apresentado,conforme o relatório anual de
2015, no primeiro semestre de tal ano 45% das vítimas eram do sexo feminino, 39% do
sexo masculino e 16% de sexo não informado. Ademais, 40% das vítimas possuíam
entre 4 e 11 anos, 31% de 12 a 17 anos, 16% de 0 a 3 anos, 12% não informado e 1%
recém nascidos.
No ano de 2016, conforme balanço geral do referido ano24, houve mais um
decréscimo no número de denúncias, foram feitas 76.171, uma diminuição de 5,30%
com relação ao ano anterior. Do total de denúncias, 37,06% corresponderam à
negligência,23,4% à violência psicológica, 22,2% violência física e 10,9 % violência
sexual. As vítimas, em sua maioria, continuaram sendo do sexo feminino,
correspondendo a 44% seguidas dos meninos com 39%. Com relação à faixa etária, a
maioria continuou entre 4 e 11 anos, 42%, em seguida 12 a 17 anos, 30% e 18% de 0
a 3 anos.
Um dado muito relevante e inovador presente no relatório anual de 2016
apresenta as relações entre suspeito e vítima, 41% dos agressores foram as mães das
vítimas e, em 18% dos casos, o pai. Quanto ao local, 53% das agressões ocorreram na
casa da vítima.
No ano de 2017 foram feitas 84.049 denúncias, as informações foram
colhidas do balanço geral das denúncias envolvendo crianças e adolescentes de 2011
até 2017, fornecido pela ouvidoria do Disque Direitos Humanos25. Infelizmente, não
Secretaria Especial de Direitos Humanos. Balanço anual da Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos 2016. Disponível
em:<http://www.sdh.gov.br/disque100/balancos-e-denuncias/balanco-disque-100-2016-apresen
tacao-completa/> Acesso em 13 maio 2018.
25
Ministério dos Direitos Humanos. Balanço geral da Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos 2011 a 2017. Disponível em:<http://www.mdh.gov.br/disque100/balanco-2017-1>
Acesso em 13 maio 2018.
24
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constaram informações referentes aos tipos de agressões registradas no ano de 2017,
nem aquelas referentes à idade ou sexo das vítimas, também não foi possível verificar
informações relativas à relação suspeito/vítima, nem com relação ao local em que
ocorreram as agressões.
No entanto, é possível constatar que, de 2014 a 2016 houve um decréscimo
na quantidade de denúncias. Porém, em 2017 houve um aumento se comparado às
denúncias feitas em 2015 e 2016. É interessante notar que, no ano de 2014, no qual foi
registrado o maior número de denúncias em comparação com os três anos seguintes,
as denúncias para o Disque Direitos Humanos estiveram atreladas à realização de uma
campanha nacional (Proteja Brasil), a partir daí, é possível observar que tal campanha
promoveu maior conhecimento à população com relação à sua capacidade de
denunciar atos de violência praticados contra crianças e adolescentes, bem como a
necessidade de praticar tal ação. Assim, se mais campanhas em prol da
conscientização da população para a educação em Direitos Humanos fossem
realizadas, sem dúvida o número de denúncias seria maior e, provavelmente, se outras
campanhas tivessem sido desenvolvidas nos anos seguintes a 2014 os números de
denúncias registradas teriam crescido, talvez tendenciando para um aumento
constante.
Ademais, entre 2015 e 2016, verifica-se que as maiores vítimas são do sexo
feminino e entre a faixa etária de 4 a 11 anos. Sendo que, em 2016, a maior parte das
agressões ocorreu na casa da vítima e foi realizada pela mãe da agredida. Ocorre,
aqui, uma despretensiosa relação com a pequena Lucrécia, personagem do conto
outrora analisado, pois trata-se de uma vítima do sexo feminino, com exatamente 11
anos de idade, a qual sofre violência em ambiência doméstica (na casa em que morava
e trabalhava), apenas não sendo a criança filha da agressora. Triste coincidência, mais
triste ainda quando se pensa um conto cujo enredo se passa antes de 1850, no século
XIX, possuindo, por menor que seja, uma relação com dados recolhidos entre 2015 e
2016, em pleno século XXI.
É importante ressaltar que a denúncia, por si só, não resulta na efetiva

85

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência, sem que ocorra a devida
punição do agressor, ou o afastamento da vítima da ambiência de agressão. De acordo
com o relatório anual de 2015 da ouvidoria do Disque Direitos Humanos:
Os encaminhamentos para o módulo crianças e adolescentes são,
preferencialmente, para o Ministério Público, por meio das Promotorias
de Infância e Juventude (52%) e Conselho Tutelar (38%). As Delegacias
de Polícia (10%), especialmente de proteção a crianças e adolescentes,
todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que
corrobora a importância do marco legal como ordenador da rede de
proteção de direitos. [...] dos reencaminhamentos (0,05% do total dos
encaminhamentos primários), 88% são para o Ministério Público, ou
seja, encaminhamentos que devido à prioridade absoluta legal precisam
de medidas protetivas imediatas, 11% para o conselho tutelar e 1% para
as delegacias. Ainda, dos encaminhamentos realizados em 2015, 5,9%
foram respondidos pela rede, sendo 47% do ministério público, 43% do
conselho tutelar e 9% das delegacias de polícia ou órgãos da secretaria
de segurança pública26.

Não à toa é dito no título do presente trabalho, que a denúncia funciona
como um “pontapé” inicial para o enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes, de modo que a mesma é um instrumento inicial de combate, somente
efetivando a proteção às vítimas se for seguida dos passos posteriores necessários. A
denúncia, por si só, jamais terá a capacidade de efetivar a proteção às crianças e
adolescentes diante da violência. No entanto, a análise acerca da efetivação da
proteção às crianças e adolescentes a partir da quantidade de denúncias respondidas
encaminhadas pelo Disque Direitos Humanos é assunto o qual será analisado em
momento posterior, durante a continuidade da pesquisa ora desempenhada e que
ainda não está finalizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto no presente artigo, é possível verificar uma forma
diferente de observar o Direito, através de sua interdisciplinaridade com a Literatura.
Apesar de o conto machadiano inserir-se em contexto histórico anterior ao ano de

26

Secretaria Especial de Direitos Humanos. Balanço anual da Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos 2015. Disponível em:
<http://www.mdh.gov.br/sdh/noticias/2016/janeiro/CARTILHADIGITALBALANODODISQUE1002015.pdf>
Acesso em 13 maio 2018.
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1850, constata-se sua íntima relação com o que ocorre com as crianças e adolescentes
atualmente no Brasil, as quais, assim como a personagem Lucrécia, são vítimas de
agressões das mais diversas naturezas.
A partir da obra analisada, foi possível contemplar a importância das
denúncias em casos envolvendo agressões a seres tão vulneráveis como as crianças e
os adolescentes. Ademais, a partir do estudo desenvolvido com base nas denúncias ao
Disque Direitos Humanos entre os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, verificou-se a
grande necessidade de aumento na quantidade de denúncias, pois em 2015 e 2016 os
números diminuíram em relação a 2014, apenas voltando a aumentar em 2017.
Triste realidade brasileira, na qual, infelizmente, diversas “Ritas” continuam
agredindo inúmeras “Lucrécias”, as quais suplicam proteção, que, por sua vez, não
ocorre de forma efetiva e uma das razões é, justamente, a diminuição no número de
denúncias que poderiam ser feitas pelos “Damiões” modernos, os quais omitem-se ao
não denunciar, entregando, por assim dizer, a “vara” aos agressores e permitindo a
continuidade de uma prática deplorável e absurda, praticada ao longo de tantos anos
em face de seres tão vulneráveis.
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Abuso sexual na infância e adolescência: da violação de direitos ao resgate da
cidadania

Maria do Socorro Carvalho de Sales Sousa1

RESUMO
A violência sexual infantojuvenil se configura como um problema histórico e marcado por
inúmeras determinações, embora a preocupação com seu enfrentamento passou a fazer
parte da agenda das políticas públicas somente nas últimas décadas. O presente artigo, de
cunho bibliográfico, discute as contribuições do Centro de Referência especializada na
preservação dos direitos humanos das crianças e adolescentes, por meio da recomposição
simbólica do bem-estar psicossocial após a vivência da violência sexual. Os resultados
apontam para uma demanda complexa que demanda estratégias e intervenções
especializadas dada a multicausalidade das situações de abuso sexual.
Palavras-chave: Direitos Humanos; abuso sexual; políticas de enfrentamento
ABSTRACT
The sexual violence of children and adolescents is a historical problem and marked by
numerous determinations, although the preoccupation with their confrontation has become
part of the public policy agenda only in the last decades. This bibliographical article
discusses the contributions of the Center of Reference specialized in the preservation of the
human rights of children and adolescents, through the symbolic recomposition of the
psychosocial well-being after the experience of sexual violence. The results point to a
complex demand that demands strategies and specialized interventions given the multicausality of situations of sexual abuse.
Keywords: Human Rights; sexual abuse; coping policies; CREAS.
1 INTRODUÇÃO
Apesar de um longa tradição histórica de violação dos direitos da criança e do
adolescente, a lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA) inaugurou no Brasil
uma nova e importante concepção acerca dos direitos dessa categoria de sujeitos, como
alvo de proteção estatal, familiar e social, de forma ampliada, independente de estar ou não
em situação de risco social.
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A base principiológica da lei é consubstanciada no fato de que as crianças e
adolescentes estão em condição idiossincrática de pessoa em desenvolvimento, nos
âmbitos biológico, físico, social, psicológico e moral e que, portanto, merecem ser protegidos
de toda e qualquer forma de ameaça ao seu desenvolvimento saudável.
A garantia dos direitos humanos no Brasil passou por reordenamentos políticos,
jurídicos e institucionais com a elaboração de inúmeras políticas e ações por parte do
Estado a fim de garantir no plano real, a efetiva concretização de tais direitos. Nessa
concepção, o Estado assume como tarefa o dever de preservar o direito de crianças e
adolescentes de viverem e se desenvolverem livres de abuso sexual, alçando tal direito a
uma categoria de direito subjetivo.
O conceito de proteção integral da criança e adolescente requer a atuação estatal
para além das fronteiras de prevenção, por meios de políticas efetivas de enfrentamento da
problemática da vivência do abuso, caracterizado como:

Forma de violência física ou psíquica, na qual o abusador, sem
consentimento válido, aproveitando-se de sua superioridade sobre a
crinça e/ou confiança que ela lhe deposita, busca a sua satisfação
sexual, causando nela danos psíquicos. (DOBKE, 2001, p. 23)
Nesse contexto, o Centro de Referência especializado em assistência social
(CREAS), enquanto unidade de atendimento da política de assistencial, apresenta-se no
contexto dessa política, como importante entidade no enfrentamento dessas práticas de
violação de direitos, e no tocante à violência sexual, como um importante elo na construção
da rede de proteção social à criança e adolescente subjetivado como vítima. Dessa forma, o
que se pretende investigar é: “Qual a efetividade dessa política pública assistencial que tem
por finalidade a preservação do direito fundamental da criança e adolescente de se
desenvolverem livres dos traumas do abuso sexual?”
O objetivo do presente artigo é discutir as contribuições da política assistencial
realizada pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no que
concerne à preservação dos direitos humanos das crianças e adolescentes, através da
recomposição simbólica do bem-estar psicossocial após a vivência da violência sexual.
Além disso, pretende-se analisar a multicausalidade das situações de violação de direitos
sexuais e as dificuldades de acesso ao sistema pelas vítimas e familiares das vítimas.
A temática escolhida parte da constatação de que o fenômeno da violência sexual
infantojuvenil vem se apresentando como questão preocupante e ao mesmo tempo
complexa, na agenda das políticas públicas, na qual a literatura aponta para uma
compreensão multidimensional do fenômeno, que envolve múltiplos aspectos, dentre eles,
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as relações sociais, a família, a subjetividade humana, em um emaranhado de uma
complexidade indefinida, pois na visão de Cunha, Silva e Giovanetti (2008, p. 41): “é preciso
extrapolar os olhares e saberes fragmentados, uma vez que a questão é atravessada por
inúmeras imediaticidades, exigindo a compreensão de múltiplas determinações nem sempre
tão aparentes e perceptíveis”.
A temática do abuso sexual se torna particularmente desafiadora não somente para
os profissionais que atuam na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes,
mas para toda a sociedade, o Estado e as famílias em particular, em razão da complexidade
do problema e da dificuldade de se ter um panorama preciso da incidência do abuso sexual
infanto-juvenil, em razão do pacto de silêncio que impera nas famílias.
Nessa direção, as aproximações metodológicas utilizadas no presente artigo
consistem em revisão de literatura sobre a violação de direitos no abuso sexual infantojuvenil e os mecanismos de enfrentamento dessa problemática.
2 VIOLÊNCIA SEXUAL E SEUS EFEITOS NA CRIANÇA E ADOLESCENTE
O fenômeno da violência permeia todas as áreas da vida do indivíduo, constituindose como uma “patologia social que acaba por contaminar toda a sociedade, mesmo
naqueles grupos ou instituições considerados mais protetores de seus membros” (BOCK et
al, 2002, p. 332).
Em consonância com a observação enucleada por Conti (2008, p. 162), de forma
perspicaz, “a violência não é muitas vezes, meio de se chegar a um objeto; ela se converte
no próprio fim em sim mesma: busca-se a violência pela violência”.
Dentre os principais fatores apontados como elementos causais ou explicativos do
fenômeno da violência no mundo moderno, o aumento das desigualdades socioeconômicas
somados aos escassos recursos financeiros da maioria população, norteados pela lógica do
sistema capitalista, contribuem para a produção da exclusão social em todos os ciclos,
acentuando-se o processo de coisificação do outro. Remetendo-se a essas consequências,
ressoa em Gay et al, (2005, p. 1), que “toda e qualquer forma de violência, independente da
frequência e intensidade, constitui ato invasivo e produtor de prejuízos no desenvolvimento
humano”.
Nesse sentido, o abuso sexual, enquanto expressão polifacética e multicausal da
violência deprecia a condição humana, ao violar um dos direitos mais fundamentais, que é a
integridade pessoal e o controle sobre o próprio corpo, além de importar em graves
prejuízos emocionais, principalmente quando ocorre em uma fase tão peculiar como a
infância e adolescência.
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Levando-se em conta a multiplicidade e complexidade de fatores que interagem para
a constituição do homem enquanto sujeito, tendo em vista as dimensões biopsicossociais, a
violência pode ser entendida, na visão de Costa (2003, p. 96), como qualquer “situação em
que o indivíduo foi submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente
desnecessários ao crescimento, desenvolvimento e manutenção de seu bem-estar enquanto
ser psíquico.”
As práticas de abusos sexuais perpetradas contra crianças e adolescentes se
revestem de maior gravidade, uma vez que sendo fisicamente mais frágeis e
psicologicamente

ainda

em

formação,

têm

dificuldades

para

criar

estratégias

psicoemocionais de resiliência para lidar com o evento vitimizador, podendo ficar marcadas
a longo prazo por danos devastadores.
Segundo Gay et al (2005), o impacto do abuso sexual sobre o desenvolvimento
infantojuvenil pode acarretar sérias alterações biopsicossociais interferindo diretamente nas
três esferas de constituição do ser humano.
Quanto à questão emocional e psicológica, esse tipo de violência costuma provocar
comprometimento emocional, com sintomas de medo, queda da auto-estima e sentimento
de abandono. Habigzang (2006) ratificando o pensamento de Saywith (2000) compreende
que experiências dessa natureza são potencialmente instigadores para o desenvolvimento
de psicopatologias dentre as quais, quadros agudos de depressão, quadros dissociativos,
transtornos alimentares, hiperatividade e déficit de atenção, dentre outros.
Por seu turno, as alterações sociocomportamentais, incluem a vivência anormal da
sexualidade, legitimada pelo fato de que a violência sexual transmite um ponto de vista
degradado acerca da própria sexualidade, vista a partir de então como um desvio; bem
como o desenvolvimento de comportamentos anti-sociais, com a perpetuação de ciclos de
violência, de modo que uma criança que sofre violência sexual deve ser sempre
considerada uma criança em situação de risco emergindo daí, para o núcleo dos direitos
humanos, a vulnerabilidade dessa categoria de sujeitos (AMAZARRAY et al, 1998).
3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE COMO CATEGORIA DE SUJEITO

Historicamente,

a

preocupação

com

as

questões

envolvendo

crianças

e

adolescentes é algo recente, vez que a evolução da proteção aos direitos humanos desse
público alvo está intrinsecamente ligada à maneira pela qual essas categorias de sujeito
passaram a existir conceitualmente, de acordo com o momento histórico de cada sociedade.
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Em tempos mais remotos, conforme ensina Tavares (2001, p. 46):
Entre quase todos os povos antigos, tanto do Ocidente, quanto do
Oriente, os filhos durante a menoridade, não eram considerados
sujeitos de direitos, porém servo da autoridade paterna. Já na idade
média, a partir do momento em que uma criança tivesse condições
de sobreviver sozinha, ela passava a ser integrada ao mundo adulto.
As práticas de abandono e abuso sexual eram frequentes no Brasil colonial:
As primeiras crianças chegadas ao Brasil (mesmo antes de seu
descobrimento oficial) vieram na condição de órfãos do rei, como
grumetes ou pajens, com a incumbência de casar com os súditos da
coroa. Nas embarcações, além de obrigadas a aceitar abusos
sexuais de marujos rudes e violentos, eram deixadas de lado em
caso de castigo.( BARROS, 2005, p. 71)

Data-se, a partir dos estudos de Áries (1981), que a preocupação com as questões
envolvendo crianças e adolescentes ocorreram no Século XVII, de forma ainda incipiente,
em que a infância e a adolescência passaram a ser reconhecidas como etapas cruciais do
desenvolvimento humano, sendo tal perspectiva sacramentada no século XIX em que a
criança passa a ser concebida como indivíduo central dentro da família, passando a
constituir um lócus de afetividade.
Na Idade Contemporânea, houve a consolidação das políticas e práticas de proteção
social da criança e adolescente, com importantes marcos na promoção desses direitos, tais
como a “primeira manifestação dos direitos infantojuvenis de 1919, que criou o primeiro
comitê de proteção da infância, consolidando no plano internacional as obrigações coletivas
em relação à criança”, segundo Áries (1981, p. 6) e a Declaração de Genebra de 1923, que
recomendava proteção especial à citada categoria de sujeitos, a partir de determinações
legislativas.
No Brasil, somente nas últimas décadas do século XX, influenciado pela Convenção
Internacional dos Direitos da Criança de 1989, o fenômeno da violência infanto-juvenil,
passou a gozar de atenção estatal, ocupando lugar de destaque no ordenamento jurídico e
na agenda das políticas públicas, tanto pela “magnitude dos índices de exposição e
vulnerabilidade, como pela transcendência do fenômeno entre os diferentes ambientes
sociais” (COSTA, 2003, p. 38).
Conforme acentua Costa (2003, a década de 80 foi um marco importante quanto à
efetivação dos direitos da criança e adolescente no cenário Nacional, posto que com a
redemocratização do país, a sociedade civil conseguiu que várias de suas reivindicações
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fossem institucionalizadas, incluindo o reconhecimento de crianças e adolescentes como
cidadãos.
A criação do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 representou um divisor de
águas nesse aspecto ao prever a responsabilidade conjunta da família, sociedade e Estado
de assegurar prioritariamente à criança e adolescente o respeito aos seus direitos
fundamentais, bem como repelir qualquer forma de tratamento degradante a esses sujeitos,
dentre eles a violência, a crueldade e a opressão (BRASIL, 1988).

Como salienta França e Ferreira (2012), percebe-se nessa conjectura, que o
tratamento jurídico dispensado à criança e adolescente presente no ordenamento jurídico
nacional passou a guardar fina sintonia com as diretrizes internacionais acerca dessa
matéria, uma vez que o Brasil ratificou e se tornou signatário da Convenção internacional
sobre os direitos da criança, adotada pela Assembleia geral da ONU em 1989, passando a
ter o dever de proteger esses segmentos da sociedade de toda e qualquer forma de
exploração e abuso sexual.
Em 1990, influenciado pelas diretrizes contidas na supracitada Convenção
Internacional, nasce o grande marco legislativo das políticas voltadas à população
infantojuvenil, eis no que no plano infraconstitucional surge o Estatuto da criança e
Adolescente (ECA), cuja missão precípua era regulamentar as conquistas consubstanciadas
na Constituição Federal de 88, em favor da infância e Juventude, passando a considerar o
tratamento da criança e adolescente como uma questão de prioridade absoluta.
Nesse contexto, o ECA, diferentemente da doutrina da situação irregular, sustentada
pelo antigo código de menores de 1979, toda e qualquer criança e adolescente,
independente de estar ou não em situação de risco social, é alvo de proteção estatal,
familiar e social. Ao eleger a tríade principiológica da proteção integral, do melhor interesse
da criança e da prioridade absoluta, o ECA passou a conceber os destinatários de sua
proteção a partir de sua condição de pessoa em desenvolvimento.
Na visão de Tavares (2001, p. 88): “a afirmação do Direito da Criança e Adolescente
no Brasil não decorre de um modo de acumulação epistemológico, mas antes de tudo
representa uma ruptura radical com a compreensão histórica relativa ao tema”, uma vez que
a partir do momento em que o problema da infância e juventude adquiriu status de problema
social, os poderes que antes se mantinham omissos, manifestando-se apenas quando tais
segmentos sociais assumiam a condição de objeto de interesse jurídico, passaram por um
processo de reordenamento político, jurídico e Institucional, com a elaboração de planos,
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programas, políticas e ações por parte do Estado, com estreita colaboração da sociedade
civil, a fim de garantir a concretização dos direitos da criança e adolescente.
4 MULTICAUSALIDADE DAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS SEXUAIS:

Compreender a temática do abuso sexual é desprender-se de uma visão linear e
hermética sobre o tema, uma vez que todo e qualquer fenômeno social deve analisado a
partir do prisma do macrocontexto em que ocorre. Enquanto fenômeno social, a violência
contra crianças e adolescentes não deve ser analisada de maneira circunscrita ao mundo
privado indivíduos envolvidos, mas a partir de uma correlação de forças da sociedade em
que ocorre. Problematizá-la é trazer a tona as relações de poder materializadas
historicamente no binômio exploração-dominação, através do jogo de forças que mobilizam
a sociedade.
O esquadrinhamento desse complexo campo de investigação perpassa a
necessidade premente de compreender com profundidade sua histórica invisibilidade social,
amalgamada em uma multiplicidade de fatores, que vão desde a construção da sociedade e
do Estado com “as relações de trabalho entre classes sociais e a criação do conceito da
desigualdade de gênero”, ao modus de (co) existir de cada família com a legitimação e
reafirmação das relações de poder e práticas de violência, densamente influenciadas pelo
modelo patriarcal e pela concepção machista, em que mulheres e crianças passaram a ser
concebidas historicamente como propriedade do homem, através de uma engrenagem de
exploração-dominação. (SAFFIOTI, 2007)
De acordo com Faleiros (2000, p. 23):
No estudo dos crimes sexuais, é indispensável considerar as
relações de gênero. Todas as pesquisas nacionais e internacionais
revelam que o abuso sexual contra crianças e adolescentes é em
sua maioria, cometido por homens adultos contra meninas, no
contexto familiar.
Além desse mecanismo de dominação-exploração, presente no seio da sociedade
machista e desigual, pode-se elencar a violência estrutural da sociedade como fator
desencadeador e mola propulsora dos elevados níveis de violência, posto que:
O resultado desse processo tem sido o agravamento da exploração e
das desigualdades sociais dela indissociáveis, o crescimento de
enormes segmentos populacionais excluídos do círculo da
civilização, isto é, dos mercados, uma vez que não conseguem
transformar suas necessidades sociais em demandas monetárias. As
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alternativas eu se lhe restam, na ótica oficial, são a violência e
solidariedade. ( IAMAMOTO, 2009, p.123)
No cenário da globalização, várias contradições e ambiguidades demarcam essa
temática. Sendo a violência um fenômeno com historicidade marcante, as relações de
mercado favoreceram a mercadorização dos corpos, expressos no cenário globalizado por
meio da falta de limites geográficos e também simbólicos, em que crianças e adolescentes
são destituídas da categoria de sujeito e consequentemente silenciados no plano público e
privado. Contrariamente a isso, vive-se em um momento histórico em que, na visão de
Minayo (2006), o mundo da globalização e da criminalidade em rede é também a era do
reconhecimento no espaço público de identidades particulares e da exigência da reparação
de injustiças ancestrais.
Na dialética das relações sociais, é imperioso compreender a multiplicidade de
determinações implicadas na reprodução da violência sexual, como as questões sociais,
culturais e de gênero, bem como os processos de naturalização da violência que contribuem
para a invisibilidade do fenômeno.
A naturalização das práticas de violência contra esses sujeitos está perpassada pelo
fenômeno do pacto de silêncio que agudiza o quadro da violência e representa uma
perpetuação do ciclo. Segundo Vieira, Grossi e Gasparotto (2014, p.1)
As situações de violência sexual contra crianças e adolescentes
alimentam-se do medo e do silêncio das vítimas em denunciar o
abusador ou o explorador sexual bem como da omissão da família,
quando sabedora da violência. Esses fatores culminam diretamente
para a perpetuação do ciclo da violência, sendo sua ruptura
extremamente difícil, uma vez que a violência segrega-se às paredes
privadas da família, não encontrando formas de alcançar o
atendimento especializado.
Quanto a esse propósito, tem-se que no Brasil grande parte dos casos de abuso
sexual praticado contra crianças e adolescentes sequer são comunicados às autoridades
competentes, uma vez que impera no contexto sócio-familiar o chamado pacto de silêncio,
no qual os integrantes das famílias onde ocorreu o abuso, optam pela não-revelação,
dificultando o encaminhamento da vítima ao sistema de garantias de direitos, e o que é mais
grave, retirando-lhe a oportunidade de atendimento especializado junto à políticas públicas
que poderiam oferecer-lhe apoio psicossocial para enfrentar essa dura realidade qual fora
violentamente submetidos.
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5 MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL

Desde a consagração da doutrina da proteção integral às crianças e adolescentes no
país, com a Constituição de 1988 e o ECA, vem se exigindo das instituições que prestam
serviços de atendimento a esse segmento da população brasileira a revisão e a mudança de
suas práticas visando a mudança de paradigma, do assistencialismo histórico para modelos
que contemplem ações emancipatórias, baseadas na visão de criança e adolescente com
sujeitos de direitos e pessoas em situação peculiar de desenvolvimento. (SILVA, 2005)
A compreensão histórica sob o prisma de sujeito de direito repercutiu em novas
formas de pensar a criança e o adolescente, não apenas do ponto de vista do atendimento
de suas necessidades básicas, mas sobretudo na oferta e qualidade de serviços de atenção
voltados para esse público, em casos de violações de direitos, cujas estratégias sejam
canalizadas para o enfrentamento do problema, com o efetivo resgate da cidadania. Assim,
segundo Vendruscolo, Ferriani e Silva (2007, p. 2),
A concepção paradigmática de crianças e adolescentes como
sujeitos representa uma tentativa de ruptura na ordem social hoje
existente, apresentando uma demanda por justiça e por equidade
social, não apenas no que diz respeito à quantidade de serviços e
ações voltadas para todo o conjunto da população infantojuvenil. O
que parece imprescindível, no caso, é uma mudança na forma de
gestão das políticas sociais voltadas para a multidão de crianças
visíveis e ocultas, que eleve de fato, o padrão de sua inserção social.
Apesar dessas transformações paradigmáticas, “séculos tiveram que transcorrer
para que esse reconhecimento fosse efetivado na prática e a violência sexual infantojuvenil
passasse a ser combatida pelo Estado de modo mais universal” (CEZAR, 2007, p. 24).
Nesse contexto, a forma como o Estado atual intermedia a relação indivíduo x
sociedade na proteção de classes vulneráveis, está amalgamada na concepção de que os
direitos são antes de tudo, relacionais, na visão de Habermas (1997, p. 121), para quem:

Um direito, finalmente não é nem uma arma nem as ações de um só
homem. São uma relação e uma prática sociais, e em ambas os
aspectos essenciais são a conectividade. Direitos são proposições
públicas, envolvendo obrigações para com os outros assim como
entitlements contra eles.
No entendimento de Berlin (1981), é a atuação do Estado, enquanto fonte de
controle, um meio para se buscar atingir o comportamento desejado entre os homens, uma
vez que a concepção das liberdades no contexto mais recente, acaba por conduzir uma
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distorção nos direitos humanos, com uma acentuada perda do sentido da coisa pública, do
bem comum.
Em razão disso, face à perene relação de interdependência entre Estado e
sociedade, pensar políticas públicas assecuratórias dos referidos direitos é não apenas
coibir legalmente práticas de violação de direitos, mas assegurar a efetividade de tais
políticas de atendimento voltadas para a proteção de categorias em situação de
vulnerabilidade social, mormente crianças e adolescentes. Quanto às políticas sociais, temse que estas emergem, com o advento do capitalismo, como um processo social,
evidenciando a necessidade de maior intervenção do Estado de forma a minimizar os
processos de desigualdade e exclusão, produtores e reprodutores das situações de
violência.
Com esse escopo, além do Estatuto da Criança e Adolescente, outras legislações
vêm reforçar que a política pública deve ser intersetorial, por meio de um conjunto integrado
de ações governamentais e da sociedade civil, rompendo com as fronteiras entre o público e
privado, o que demanda um reordenamento institucional dos órgãos responsáveis pelas
políticas públicas na área da infância e juventude (LAVARATTI; BEGA, 2010).
As assim chamadas “ações em rede” são a principal e mais efetiva forma de
enfrentamento dessa complexa problemática, posto que, na visão de Florentino (2014, p.
62),
O êxito da intervenção realizada junto à criança e ao adolescente,
vítima de abuso sexual, muitas vezes, depende de uma ação
integrada por parte de todos os responsáveis a destacar: As
instituições dos órgãos de defesa dos direitos da criança e do
adolescente; a rede de serviços de proteção social que compõem o
sistema único de Assistência social (SUAS) e por fim, os
profissionais que trabalham no Centro de Referência Especializado
em Assistência Social (CREAS).
Corroborando a importância da articulação em rede, Vieira, Grossi e Gasparotto (
2014, p. 17), entendem que:
A complexidade que envolve a apreensão desse fenômeno exige
uma abordagem intersetorial e interdisciplinar, para a formulação das
políticas públicas destinadas ao enfrentamento da violência sexual. A
articulação entre as ações setoriais para o enfrentamento do
fenômeno é o caminho para a construção de estratégias capazes de
garantir a plenitude dos direitos na infância e juventude no país. O
desenho de uma política integrada é um árduo caminho que deve
envolver, nesse movimento, a participação ativa do Estado, da
sociedade civil, e sobretudo, do segmento social a quem ela se
destina – crianças e adolescentes, na busca pela defesa dos direitos
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e pela responsabilização dos indivíduos que cometem os crimes
sexuais.
Na concepção de Oliveira (2004), com o CREAS, o município passa a ser o “lócus”
propício à construção dessa política surgindo como uma importante unidade pública
destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de
risco pessoal ou social em decorrência da violação de direitos, assegurando-lhes proteção
social especial.
O CREAS, dentro da estrutura do Sistema único de assistência social é a entidade
responsável por oferecer apoio psicossocial para vítimas, não somente às crianças e
adolescentes que sofrem ou sofreram violência sexual, bem como suas famílias, com a
finalidade de auxiliar na reparação emocional e psicológica, de modo que a violência seja
superada ou tenha seus efeitos minimizados.
O CREAS tem a missão de ofertar serviços de enfrentamento às situações de abuso
sexual a indivíduos e famílias afetados por esse tipo de violência, através de uma atenção
especializada por meio de acompanhamento individual e/ou coletivo o qual tem como
finalidade possibilitar o desenvolvimento de condições concretas de enfrentamento, através
da elaboração dos conteúdos destrutivos por parte das vítimas, bem como reordenar os
vínculos familiares e sociais desfeitos por tal vivência danosa”.
Além disso, em casos de abuso sexual intra-familiar, situação bastante comum nesse
tipo de violação de direitos, o CREAS, através do PAEFI- Serviço de Proteção e
atendimento especializado a famílias e indivíduos, visa o fortalecimento dos vínculos
familiares, a fim de trabalhar a família para superar as situações que provocaram a violação
de direito e evitar sua reincidência. (CRONEMBERGER, 2013).
No atual contexto das políticas públicas de assistência social, “o CREAS através de
sua equipe de referência composta por psicólogos e assistentes sociais é o responsável
pela oferta do serviço de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes” (FLORENTINO, 2014, p. 62).
O atendimento desses profissionais que ofertam o apoio psicossocial e suas
respectivas intervenções devem ser feitos de forma planejada e com antecedência, com a
respectiva articulação com o sistema de garantias de direitos, pois “se trata de um drama
que requer intervenções especializadas, com a confluência de diferentes categorias
profissionais e a realização de ações articuladas e coordenadas.” (FLORENTINO, 2014, p.
62).
Além disso, observa-se que de acordo com a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), a atuação desses profissionais deve ter como foco a centralidade na família, e não
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somente a vítima, vez que o público alvo atendido pelo CREAS encontra-se em “situação de
extrema vulnerabilidade social, caso contrário, não dependeriam deste equipamento público
para organizar situações pessoais.” (FLORENTINO, 2014, p. 65).
Diante de tais questões emerge o desafio de ações de intervenção efetiva,
especializadas e personalizadas, para os sujeitos envolvidos – vítimas e familiares, no
drama emocional da violência sexual infantojuvenil.
Além disso, é mister ressaltar que a política de assistência social, nesse contexto,
materializada no CREAS, deve-se voltar para as populações excluídas, como corrobora
Santos (2006), para quem:

Avaliar os impactos da Política de Assistência Social na vida dos
cidadãos é condição igualmente importante em função da escassez
de conhecimento e dados referentes à população que recorre a
Assistência Social para satisfazer suas demandas histórica e
socialmente produzidas, pois “trata-se de uma população destituída
de poder, trabalho, informação, direitos, oportunidades e
esperanças”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O estudo da violência e suas diversas implicações é um desafio permanente,
imposto aos pesquisadores, quando crianças e adolescentes são as vítimas desse
fenômeno.
A análise histórica do tratamento dispensado à criança e adolescente tem mostrado
que a grande incidência de práticas de violência contra esse público alvo se deve ao fato de
que em determinados momentos históricos a violência não se traduzia em tema de debate e
busca de solução pelas sociedades, o que pode explicar a funesta herança de violência
ainda hoje praticada contra essa categoria de sujeitos.
Por ser complexa e multifacetada, a temática da violência sexual vem de forma
crescente ganhando espaço na agenda das políticas públicas de enfrentamento do tema,
havendo uma gradativa passagem de um fenômeno social há muito já existente para a
esfera da atuação do Estado na promoção e cuidado com os direitos humanos de crianças e
adolescentes.
Diante da discussão apresentada, a questão central é aferir se tais políticas,
mormente as políticas setoriais, vêm garantindo a efetiva proteção a crianças e
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adolescentes subjetivados como vítimas dessas práticas de violência e violação de direitos
humanos.
Discutir a política de assistência social voltada ao combate ao abuso sexual infanto
juvenil, mesmo considerando sua trajetória histórica e as dificuldades de implementação e
eficácia imbricadas na sua própria constituição e execução, permite considerar que essa
política representa uma grande bandeira na defesa na materialização dos direitos
assegurados por lei, pois sem a efetivação dessa política as garantias legais não passariam
de tábulas rasas, tão inócuas como se fossem inexistentes.
Atribuir a um ato de coisificação do infante a partir do uso ilegítimo da força como
forma de dominação e violência é um passo significativo na evolução da consciência social
dos direitos dos indivíduos e das coletividades, posto que é a partir do momento em que a
criança é considerada cidadã, que a sociedade passa a legitimar seu direito individual e
coletivo à proteção nas várias esferas de sua constituição enquanto sujeito.
As pesquisas bibliográficas apontam para o importante papel exercido pelo CREAS
no cumprimento ao Estatuto da criança e adolescente, por meio da política assistencial
universalizada e integrada às demais políticas setoriais, no processo de construção da Rede
de proteção Social.
Nessa esfera, compreender e avaliar a extensão da efetividade da atuação do CREAS
para minimizar os efeitos da violência sexual infanto-juvenil não é tarefa fácil, mormente em
razão da complexidade do tema e do grau de subjetivação dos efeitos dessa intervenção,
que varia de sujeito para sujeito.
Além disso, outras são os as dificuldades encontradas em razão da contextualização
sócio-histórica e das dimensões que atravessam a violência e que são determinantes nessa
lógica, pois as práticas de violência contra crianças e adolescentes têm uma carga histórica
reatualizada na contemporaneidade, que mostram os limites da política de enfrentamento.
Com isso, a análise sobre os mecanismos de enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes, passa necessariamente pela análise da violência em si e da
própria violência sexual, fenômeno esse de difícil apreensão e compreensão, vez que não
se encontra marcado pela linearidade.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância da
Educação na superação da Pobreza, como garantia dos Direitos Humanos. Adotamos
como percurso metodológico, uma explanação à cerca da Educação, Pobreza e dos
Direitos Humanos, onde posteriormente foi realizada uma entrevista com 10
adolescentes, na faixa etária de 13 a 17 anos, que cometeram Ato Infracional de
Roubo Majorado e/ou Tráfico de Drogas e se encontravam apreendidos em uma
Delegacia de Polícia Civil, no qual através de relatos solicitamos que respondessem
quais as suas visões em relação aos Direitos Humanos, a fim de esclarecer a interface
com a Pobreza que vivenciam e as condições da Educação que são disponibilizadas
aos referidos sujeitos. Diante das análises realizadas, percebemos que a evasão dos
adolescentes da escola, acaba favorecendo para o alto índice de atos infracionais, já
que estão em situação de extrema pobreza, sendo excluídos de Políticas Públicas, em
especial a Educação, que seria o norteador para sair dessa situação de
vulnerabilidade social, demonstrando a realidade em que esses adolescentes se
encontram e suas visões acerca dos Direitos Humanos. Concluímos, que o acesso as
Políticas Públicas, até mesmo, ao Programa Bolsa Família, ainda é bastante escasso,
pois mesmo com o benefício social, esses adolescentes estão totalmente
desacreditados de um projeto para suas vidas, por não se sentirem incluídos pela
sociedade, o que poderia através da Educação, possibilitar novas oportunidades que
os impeçam de praticar atos infracionais e se percebam como sujeitos de direitos.
Palavras-chave: Educação, Direitos Humanos, Ato Infracional, Pobreza, Políticas
Públicas
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INTRODUÇÃO
Os Direitos Humanos são universais e naturais, garantido a todos o
reconhecimento dos direitos essenciais para dignidade da pessoa humana e não
precisam estar em leis para ser reconhecidos e garantidos, no qual é um processo de
conquistas e permanente construção, se referindo à pessoa humana na sua
universalidade, sem distinção de nacionalidade, de raça, de credo, de orientação
filosófica, política, religiosa, sexual ou de qualquer outra natureza.. Sendo assim, se
estabelece que:
Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis,
interdependentes e interrelacionados. A comunidade
internacional tem de considerar globalmente os Direitos
Humanos, de forma justa e equitativa e com igual ênfase.
Embora se devam ter sempre presente o significado das
especificidades nacionais e regionais e os antecedentes
históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados,
independentemente dos seus sistemas político, econômico e
cultural, promover e proteger todos os Direitos Humanos e
liberdades fundamentais. (DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE
AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 4, grifos nossos).
O conceito fundamental para os Direitos Humanos está na pessoa humana,
nos quais são definidos como basilares à defesa irredutível e inegociável da dignidade
da pessoa humana, através de uma construção histórica com muitas lutas pelas
liberdades e as diversas formas de opressão. Onde um direito só é de fato garantido
se todos os demais também o forem, pois a eliminação de um direito prejudica na não
efetivação do outro, ou seja, não se pode ter saúde sem alimentação, nem educação
sem saúde, e assim por diante.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada em 1948
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e surgiu como uma bandeira de defesa
da dignidade humana. Entretanto, longe de ser pensada como um produto acabado,
ela pode ser compreendida como uma semente, um conjunto de princípios que passou
a inspirar e a apoiar novas demandas da sociedade. Com isso, Afonso (2013),
estabelece que:

É preciso demarcar, nesse contexto, que os Direitos Humanos
não se limitam à defesa do direito à vida e representam mais
do que a luta contra a tortura ou tratamento cruel. Constituem
um horizonte amplo de defesa da dignidade do ser humano,
em suas diferentes necessidades e reinvindicações. Dentre
eles, incluem-se os direitos sociais, civis, ambientais e muitos
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outros que surgiram, e continuam surgindo, como construção
histórica, a partir de das lutas pelas liberdades e contra as
diversas formas de opressão.
O Brasil é signatário de todos os pactos internacionais pelos Direitos Humanos.
Então, o Estado Brasileiro deve ser responsável pela promoção, pela defesa e pela
garantia, dos Direitos Humanos a todos os brasileiros. Sendo que, essa
responsabilidade do Estado deverá ter sua efetividade de fato, e não ser apenas um
discurso político, no qual se utilizam para mascarar como realmente acontece no País.

Na realidade, essas declarações e convenções sobre direitos necessitam ser
acompanhadas de políticas públicas efetivas, como forma de desenvolver a proteção,
a promoção e a defesa dos Direitos Humanos. Entretanto, sabemos o quanto todos os
direitos são fundamentais, mas especificamos na Educação, em todos os níveis e
âmbitos, a fim de promover a sociedade uma visão crítica acerca do que vivenciamos
e os fortalecer para exigir os seus direitos, através do empoderamento que
conquistamos tendo o devido conhecimento.
“O direito a Educação é um direito fundamental garantido na
Constituição Federal, como tal deve ser garantida pelo Estado.
Entretanto, a Escola ainda reflete as desigualdades econômicas,
sociais e culturais do Brasil. É preciso, então garantir a igualdade de
acesso à educação de qualidade, abrangendo um conjunto de
elementos indivisíveis: bom ensino, respeito às identidades culturais,
boas condições de trabalho, respeito às pessoas, independente de
etnia, orientação sexual, gênero, religião, origem rural ou urbana, e
assim por diante”. (AFONSO, 2013).
Vivenciamos no Brasil uma experiência crítica e paradoxal, onde com muitas
lutas consolidamos as instituições democráticas, garantimos os direitos humanos e
civis,

desenvolvemos

através

das

organizações

governamentais

e

não

governamentais na fiscalização e implementação de politicas publicas voltadas para
as classes populares, a fim de fomentar através dos seus direitos o Princípio da
Igualdade, garantindo assim que consigam sobreviver com o mínimo de dignidade. No
entanto, o que tem aumentado cada vez mais foi o desrespeito a esses direitos, as
desigualdades sociais e com uma democracia não inclusiva e segregacionista. Em
consequência, percebemos o aumento significativo da Pobreza, prejudicando assim no
desenvolvimento social com dignidade:

[...] a pobreza extrema e a exclusão social constituem uma
violação da dignidade humana e que são necessárias medidas
urgentes para alcançar um melhor conhecimento sobre a
pobreza extrema e as suas causas, incluindo as relacionadas
com o problema do desenvolvimento, por forma a implementar
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os Direitos do homem dos mais pobres, a colocar um fim à
pobreza extrema e à exclusão social e a promover o gozo dos
frutos do progresso social. (DECLARAÇÃO..., 1993, p. 7)
A exclusão dos mais pobres acaba afetando os direitos fundamentais, assim
como a dignidade humana, e é exatamente almejando garantir essa dignidade que se
busca, nos direitos humanos, a fonte desse problema da desigualdade no Brasil.
Nesse sentido Salmón (2007, p.158) leciona:

A ideia é que os direitos humanos funcionem como uma
espécie de garantia para evitar a situação de pobreza que afete
a dignidade humana e crie situações de exclusão. Desse
modo, as políticas de luta contra a pobreza serão mais efetivas
na medida em que forem baseadas nos direitos humanos.
Cabe, portanto, aos Estados, encarregados de promover e
garantir o efetivo cumprimento dos direitos humanos,
implementando adequadamente os direitos mais básicos, que
assegurem às pessoas uma vida digna. Para alcançar este
objetivo, é necessário partir, em primeiro lugar, do
reconhecimento dos direitos do indivíduo sem recurso e das
obrigações dos governos e da comunidade internacional.
Essas pessoas que sobrevivem em situação de extrema pobreza praticamente
às margens da sociedade, tudo que conseguem é diante de muito sacrifício, com a
falta de condições básicas para viver com dignidade, e ainda, a impossibilidade de
garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, conforme
estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que são negadas pela
sociedade o direito de ser cidadãos estabelecido pela Constituição Federal. Segundo
os autores Rego & Pinzani (2013), esclarecem:
Cidadãos que são e foram excluídos do acesso ao bem-estar,
à cultura e à educação tiveram seus direitos prejudicados, na
maioria das vezes, de forma irreparável. Sua liberdade, em
sentido profundo, que engloba capacidade de escolha e
decisão sobre sua vida, foi gravemente ferida. Dessa forma,
instalam-se as injustiças social, econômica, política e jurídica.
E ainda, os cidadãos são iguais no direito à proteção por parte
do Estado. Nessa medida, as instituições públicas têm por
obrigação a proteção de sua vida e de sua dignidade. A
dignidade paritária é, com efeito, um componente irrenunciável
de uma democracia. Dessa forma, a cidadania se constitui em
um arcabouço de direitos, prerrogativas e deveres que
configura um sistema de reciprocidades determinantes da
natureza das relações dos indivíduos entre si e deles com o
Estado.
Aí surge a grande importância das políticas públicas eficazes. Com o intuito de
incluir a todos nesse processo democrático de cidadania.
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[...] boas condições de trabalho; a liberdade de escolher seu
trabalho e as maneiras de sustentar-se; autodeterminação,
segurança e respeito de si; não ser perseguido, não ser
humilhado, não ser oprimido; não ter medo da violência e não
ser explorado; a afirmação de valores religiosos e culturais
tradicionais; empoderamento [empowerment], reconhecimento;
ter tempo adequado para o lazer e formas satisfatórias de
utilizá-lo; um sentimento de que sua vida e seu trabalho têm
um sentido; a oportunidade de participar ativamente em grupos
voluntários e em atividades sociais em uma sociedade civil
pluralista. [...] Nenhum legislador pode garantir que todas estas
aspirações (ou até uma maioria delas) sejam satisfeitas, mas
políticas públicas podem criar as oportunidades para sua
realização. (STREETEN, 1995, p. 50).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o sentido dos Direitos
Humanos e da Educação para os adolescentes que foram apreendidos em uma
Delegacia de Policia Civil, em flagrante delito por terem cometido os atos infracionais
de Roubo Majorado e Tráfico de Drogas. A relevância desse estudo reside na
problematização do apoio em massa da sociedade à redução da maioridade penal no
Brasil, como se fossem resolver os problemas sociais que enfrentamos com a
quantidade de Jovens que estão sendo atraídos para o mundo do crime e não para a
Escola, que deveria garantir uma educação de qualidade capaz de transformar essas
vidas e proporcionar a garantia de seus direitos fundamentais conforme estabelecido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

MÉTODO
A relevância desse estudo reside na problematização sobre quem são esses
adolescentes? O que entendem sobre Direitos Humanos? Quais suas expectativas em
relação à educação? Como se dá a relação dos atos infracionais e suas expectativas
de vida?
Dez sujeitos participaram da pesquisa. A escolha observou os seguintes
critérios: (a) ser adolescentes de 13 a 17 anos e ter sido apreendido em flagrante
delito por roubo majorado ou tráfico de drogas; (b) adolescentes dos sexos masculino
e feminino reincidentes ou não em atos infracionais; (c) adolescentes do sexo
masculino e feminino que já cumpriram ou não medida socioeducativa;
Os dez adolescentes estão divididos em cinco do sexo masculino sendo dois
de 15 anos, dois de 16 anos e um de 17 anos, e em cinco do sexo feminino sendo
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uma de 14 anos, uma de 15 anos, uma de 16 anos e duas de 17 anos. Todos foram
apreendidos na Delegacia de Policia Civil, sendo alguns reincidentes outros não em
atos infracionais e alguns já haviam cumprido medida socioeducativa anteriormente
outros não, ressaltando que muitos possuíam vínculos fragilizados em relação à
escola, diversos conflitos familiares e por unanimidade todos tinham uma visão
distorcida em relação aos Direitos Humanos. A seguir, breve caracterização dos
adolescentes, ressaltando que serão identificados por codinomes a fim de garantir o
anonimato:
1- Jane, 14 anos, estuda no 6º ano do ensino fundamental, apreendida pela primeira
vez por Tráfico de Drogas, consequentemente nunca cumpriu medida socioeducativa,
não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja ser Assistente Social.
2- Paula, 15 anos, parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental, é reincidente
por ter sido apreendida três vezes por Roubo Majorado, já cumpriu medida
socioeducativa de Internação, recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja
ser Advogada.
3- Maria, 16 anos, parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental, é reincidente
por ter sido apreendida duas vezes por Tráfico de Drogas, já cumpriu medida
socioeducativa de Internação, não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e
almeja ser Professora.
4- Ana, 17 anos, parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental, é reincidente por
ter sido apreendida três vezes por Tráfico de Drogas, já cumpriu medida
socioeducativa de Internação, e posteriormente de Prestação de Serviço a
Comunidade e Liberdade Assistida (concomitantemente), recebe benefício do
Programa Bolsa Família e almeja ser Médica.
5- Deise, 17 anos, parou de estudar na 5ª série do ensino fundamental, apreendida
pela primeira vez por Tráfico de Drogas, consequentemente nunca cumpriu medida
socioeducativa, não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja ser
Veterinária.
6- Junior, 15 anos, estuda no 6º série do ensino fundamental, apreendido pela primeira
vez por Roubo Majorado, consequentemente nunca cumpriu medida socioeducativa,
não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja ser Médico.

112

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

7- José, 15 anos, estuda na 3º série do ensino fundamental, apreendido pela primeira
vez por Tráfico de Drogas, consequentemente nunca cumpriu medida socioeducativa,
não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja ser Médico.
8- João, 16 anos, parou de estudar na 6ª série do ensino fundamental, é reincidente
por ter sido apreendido duas vezes por Roubo Majorado, já cumpriu medida
socioeducativa de Internação, recebe o benefício do Programa Bolsa Família e almeja
ser Piloto de Corrida de Carro.
9- Francisco, 16 anos, parou de estudar na 5ª série do ensino fundamental, é
reincidente por ter sido apreendido duas vezes por Tráfico de Drogas, já cumpriu
medida socioeducativa de Internação, não recebe o benefício do Programa Bolsa
Família e almeja ser Empresário.
10- Felipe, 17 anos, parou de estudar na 4ª série do ensino fundamental, é reincidente
por ter sido apreendido três vezes por Roubo Majorado, já cumpriu medida
socioeducativa de Internação, não recebe o benefício do Programa Bolsa Família e
almeja ser Juiz.
A pesquisa caracterizou-se como um estudo qualitativo, tendo como coleta de
dados os relatos dos adolescentes entrevistados no decorrer da pesquisa, optando-se
pelas vozes que falam de si mesmos.
Segundo Josso (2004, p. 09), “uma narrativa permite explicitar a singularidade,
e com ela vislumbrar o universal (...) articulando espaços e tempos e as diferentes
dimensões de nós mesmos em busca de uma sabedoria de vida”. Assim os
adolescentes através dos seus relatos demonstram experiências vivenciadas por
diversas fragilidades na garantia dos seus direitos fundamentais estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, a distorção que se tem em relação aos Direitos
Humanos e as expectativas de vida futura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise apresentada a seguir problematiza a questão de como esses
adolescentes compreendem os direitos humanos, a educação e suas expectativas de
vida futura, discutindo a forma de como são marginalizados de muitos direitos
fundamentais, onde nesse trabalho teve um enfoque maior na Educação, não
desmerecendo os outros direitos que são garantidos em Lei e são violados na mesma
forma. Com isso, acabam sentindo o “peso” da Lei ao serem responsabilizados pelos
atos infracionais que cometeram, tendo que conviver com a extrema pobreza,
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inúmeros tipos de conflitos e violências familiares e sociais, sem politicas públicas
eficazes, onde os Programas Sociais que deveriam contribuir para transformar essa
realidade, acabam sendo destinados de forma desigual, como no caso o Programa
Bolsa Família que acaba limitando o acesso aos que mais necessitam desse
benefício.
Em relação aos Direitos Humanos, confirma com o que o autor Afonso (2013),
estabelece que: “É preciso demarcar, nesse contexto, que os Direitos Humanos não
se limitam à defesa do direito à vida e representam mais do que a luta contra a tortura
ou tratamento cruel. Constituem um horizonte amplo de defesa da dignidade do ser
humano, em suas diferentes necessidades e reinvindicações. Dentre eles, incluem-se
os direitos sociais, civis, ambientais e muitos outros que surgiram, e continuam
surgindo, como construção histórica, a partir de das lutas pelas liberdades e contra as
diversas formas de opressão”.

Nesse contexto, os adolescentes ao expor sua compreensão em relação aos
Direitos Humanos, onde acreditam de forma totalmente distorcida da verdadeira
essência dos Direitos Humanos, tendo a mídia como forte influência em relação a essa
significação como demonstram nos relatos seguintes:
- “Eu sempre vejo na Televisão sobre os Direitos Humanos, muita gente não gosta,
mas eu adoro, acho que por causa dos Direitos Humanos ainda não me mataram
(Risos), esses direitos protege a gente e as pessoas mesmo não querendo tem que
entender que a gente também é humano, pessoa, que não tá aqui porque é legal, a
gente entra nessa vida porque foi à forma que encontramos pra sobreviver diante de
tanta pobreza, eles não passam fome como a gente, não sabe o que é dor ao ver
minha Mãe chorando toda noite com esse monte de filho, sem dinheiro pra nada e o
que entra de dinheiro é pra pagar o mercadinho e comprar remédio. Agora que eu tô
aqui presa os Direitos Humanos não deixa ninguém me matar e vão 10 me soltar o
mais rápido possível, ainda mais que sou de menor”(Ana)
- “Eu só vejo na Televisão falar deles, só sei que eles protege a gente que se mete
nessas onda errada, e agora espero que ele me tire daqui logo, que não queria voltar
pra aquele inferno de novo, só que não vai ter jeito”(João)
- “Quando assisto televisão eles sempre falam nesses caras, muita gente não gosta
deles porque protege bandido, ainda bem que eles existem se não eu tava ferrado já”
(José).
E ainda, existem os adolescentes que acreditam que os Direitos Humanos são
pessoas que vão aparecer e soltá-los no momento da apreensão e defendê-los, o que

114

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

demonstra como a visão em relação aos Direitos Humanos é equivocada, conforme
percebemos nos relatos:
- “Os Direitos Humanos eles ajudam a soltar a gente que tá preso aqui, a única coisa
que sei e agora eu acho que eles vão me soltar (Risos), eles são homens? mulheres?
Nem sei! Só sei que eles ajudam pra caramba quem fica preso”. (Jane)
- “Olha eu acho que esses caras são muito legais, eles que seguram nossa onda
mesmo, eu nunca vi eles, mas se não fosse eles não deixar matar a gente que se
mete nessas ondas erradas, vixi a gente já tava tudo morto. Espero que nesse
momento eles me ajudem a sair daqui, só isso (Risos)”. (Maria)
- “Se a gente ainda tá vivo hoje, é graças a esses caras, eu só sei que não pode bater
na gente, não pode matar a gente, que se não esses cara detona com todo mundo, e
nesse momento que estou só queria que eles viessem logo me soltar daqui, preciso
voltar pra casa pra cuidar dos meus filhos e dos meus bichinhos, eles precisam muito
de mim”. (Deise)
- “Olha esses caras que defende a gente, e agora eu só queria que eles aparecessem
aqui e me tirasse logo desse lugar”. (Junior)
- “Eles que me protege (Risos), Tia se ainda não me mataram nessas ondas que me
meto, é porque existe os Direitos Humanos, ou melhor, Dos Mano, e agora ele serviria
legal se viesse me tirar daqui, eu nem sei onde encontro com eles”. (Felipe)
“Eu só sei que eles livra os bandido da cadeia, e agora eu só queria que eles me
tirasse daqui, não queria ir de novo pro CIAM”. (Francisco)

Nesse contexto, dos diversos direitos garantidos em Lei aos adolescentes,
selecionamos o Direito a Educação no intuito de compreender a forma como
vivenciam esse direito e as expectativas em relação a vida, e confirma o que o autor
Afonso (2013), afirma em relação a Escola, por ainda refletir as desigualdades
econômicas, sociais e culturais do Brasil, onde através dos relatos é possível
identificar:
- “Eu gostava de ir pra Escola, mas de estudar não (Risos), era legal eu bagunçava
pra caramba com minhas amigas, quando saímos pra lanchar era mais legal ainda,
depois a gente nem voltava mais pra sala, quase nem tinha aula, a sala nem o
ventilador prestava e a maioria das vezes os professores nem vinham, aí não dava
nem vontade de estudar mesmo, e quando vinha o Professor só passava trabalho e
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mais trabalho. Eu já repeti umas 03 vezes, por isso nem penso em voltar a estudar”.
(ANA – 17 anos, Parou na 4ª Série, sonha em ser Médica).
- “Na Escola, os Professores faltavam bastante e quando tinha aula era maior
enrolação, a gente se reunia e ia gazetar aula para Praia, a Escola é grande, mas tudo
quebrado, os banheiros não prestam, nas salas não tinham ventiladores, muito escroto
isso, aí nem dava vontade de estudar mesmo”. (...) eu ia pra Escola e só gazetava
aula, depois comecei a namorar e logo engravidei, agora tenho esse filho e como que
vou estudar se não tenho com quem deixar ele? Bem difícil, acho bem difícil eu voltar
pra Escola agora”. (Paula – 15 Anos, Parou na 4ª Série, sonha em ser Advogada).
- “Parei na 4ª Série, porque desde que fui expulsa de casa pela minha Mãe eu nunca
mais voltei pra Escola, todo mundo ficava me encarnando e me apontando pelo que
aconteceu, na época peguei raiva de todo mundo e chorava todo dia, aí minha Avó foi
deixando eu ficar só em casa, aí fiz amizade com a galera da Rua, foi quando eu fui
mais feliz, então comecei a ajudar eles a vender drogas e já pegava meu dinheirinho
pra comprar as minhas coisas e tinha moral com a Galera”. (Maria – 16 Anos, Parou
na 4 ª Série, sonha em ser Professora, foi estuprada aos 10 anos pelo Padrasto) - “Eu
gostava da Escola, lá era muito legal, eu gostava de estudar, tirava nota boa, só que
comecei a gazetar aula pra ir namorar com esse meu marido, toda vez que ele ia na
Escola deixar drogas para os moleques vender, eu pulava o muro e saia com ele. Mas
era bem organizado lá, só os moleques que quebravam às coisas, mas a diretora não
refrescava, castigava mesmo, a sala era bem ventilada, a única coisa ruim era quando
chovia que tinha muita goteira, aí a galera avacalhava e não dava nem pra estudar
mais. (...) Parei na 5ª Série, foi quando eu engravidei do meu marido e tive que
abandonar a Escola, até porque fugi de casa e depois tinha que cuidar do bebê”.
(Deise – 17 Anos, Parou na 5ª Série, sonha em ser Veterinária)
- “Eu nem lembro muito, só lembro que era legal a merenda e a galera da sala
também, a gente gazetava aula pra ir pegar as coisas escondidas pelos
supermercados. (...) porque eu nunca gostei de estudar (Felipe, 17 Anos, Parou na
4ª Série, sonha em ser Juíz)
A Doutrina da Proteção Integral está consolidada no Estatuto da Criança e do
Adolescente, onde deverão ser considerados sujeitos de direitos, cabendo à família, à
comunidade, à sociedade e ao Poder Público, garantir com absoluta prioridade a
efetivação dos direitos humanos e fundamentais, já que estão em condição peculiar de
pessoas em desenvolvimento.
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Nesse sentido, ao analisar os relatos percebe-se o quanto esses adolescentes
estão abandonados a própria sorte, e não se reconhecendo como sujeito de direitos,
onde a Educação é tão banalizada e sucateada pelo Sistema, que é incapaz de
fortalecê-los através do conhecimento, para que possam conviver com dignidade na
sociedade, sabendo dos seus direitos e exigir a sua devida efetivação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo, é necessário que a sociedade reflita de fato na importância dos
direitos humanos e da Educação na vida desses adolescentes que estão em conflito
com a lei, e sobrevivem com tantas desigualdades sociais, em situação de extrema
pobreza, onde não se pode generalizar o fato de que por ser pobre necessita infringir a
lei, porém só quem sente-se excluído de todos os seus direitos e da sociedade poderá
sinalizar onde a dor e a fome aperta mais.
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Resumo
A reflexão baseia-se no atual estatuto da infância e adolescência da sociedade brasileira,
marcada pela desigualdade social na garantia dos direitos humanos e socioculturais numa
persistente dicotomia entre o expresso (na lei) e o vivido (no cotidiano). Crianças e
adolescentes das camadas populares têm sido categorizados pelas políticas públicas como
grupo vulnerável em situação de risco pessoal e social, em contraposição à categoria
sofrimento. O incipiente conhecimento da infância e adolescência em países de economia
periférica e de “democracias de baixa intensidade” demandam estudos críticos desses
contextos e de suas incidências na sociedade contemporânea. Os princípios constitucionais
brasileiros regem o direito infanto-juvenil definem que seus destinatários são pessoas até 18
anos incompletos, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem qualquer traço discricionário. Nossas pesquisas privilegiam a criança e o adolescente
como protagonistas sociais, com enfoque sobre seu papel e lugar na sociedade brasileira. A
metodologia utilizada tem sido o estudo de caso. As referências teóricas são de natureza
interdisciplinar com prevalência para aquelas que dialogam com os direitos humanos. Temos
priorizado estudos sobre a ação sociocultural-participativa do Bloco Eureca (Eu Reconheço o
Estatuto da Criança e do Adolescente) criada pelo Projeto Meninos e Meninas de Rua de São
Bernardo do Campo/SP (Brasil), em 1991, para o aprofundamento das concepções de infância
e adolescência no Brasil contemporâneo. A atitude irreverente, denuncista, agregadora e
criativa de crianças e adolescentes do Bloco Eureca apoiados por educadores sociais,
familiares, ativistas sociais na ocupação dos espaços públicos, por ocasião dos festejos
carnavalescos, é demonstrativa de um protagonismo social, autônomo e crítico. O tema
carnaval e samba adotado pelo Bloco Eureca tem se revelado como indutor do exercício de
que outra concepção de infância e adolescência é possível.
Palavras-chave: Infâncias. Adolescência. Concepções. Bloco EURECA. Ação Sociocultural.

Abstract
This reflection of Brazilian society is based on the current child and adolescent statute, marked
by social and socio-cultural inequality in access to human rights, in a persistent dichotomy
between the written (law) and the experienced (every day life). Lower class children and
adolescents have been branded by public policies as a vulnerable group, under risk personally
and socially, in contraposition to the category of suffering. The lacking knowledge of childhood
and adolescence in countries under development and those of “low intensity democracy”
demand critical studies of these contexts and their incidence on modern society. The Brazilian
constitutional principles rule youth law and defined that those affected by it are people under 18,
which enjoy every fundamental right of a human being, with no discretionary traits. Our
researches privilege children and adolescents as social protagonists, with a special emphasis
on their role and place in Brazilian society. The methodology used has been case studies. The
theoretical references are of an interdisciplinary nature with a prevalence for those who
dialogue with human rights. We have prioritized studies on the participative-sociocultural of
Bloco Eureca (Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente) (Eureka Block - I
Recognize the Child and Adolescent Statute) created by the Projeto Meninos e Meninas de Rua
(Boys and Girls in Street Situation Project) in São Bernardo do Campo/SP (Brazil), in 1991, for
deeper conceptions of childhood and adolescence in modern Brazil. The irreverent, denouncing
and gregarious attitude of the Bloco Eureca, supported by social educators, family members,
social activists in occupying public spaces on the occasion of Carnival parties is demonstrative
of an autonomous and critical social protagonism. The theme carnival and samba adopted by
the Bloco Eureca has revealed itself as capable to show that another conception of childhood
and adolescence is possible.

Keywords:
actions

Childhood. Adolescence. Conceptions. Bloco EURECA. Sociocultural

Considerações iniciais

O artigo traz ao debate a concepção de infância e adolescência no Brasil a
partir do paradigma da proteção integral – um conjunto de direitos para o universo
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infanto-juvenil - à luz da gramática dos direitos humanos adotada no ordenamento
jurídíco-institucional, após 1988. Os princípios constitucionais que regem o direito
infanto-juvenil definem esse grupo como pessoas até 18 anos incompletos no gozo de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa, sem qualquer traço discricionário.
O incipiente conhecimento da infância e adolescência em países de economia
periférica e de “democracias de baixa intensidade”, como a brasileira, demandam
estudos críticos desses contextos e de suas incidências na sociedade contemporânea
(SANTOS, 2007, p. 90). No trato do tema-problema, a literatura de referência é de
natureza interdisciplinar por melhor auxiliar na compreensão do tema em estudo; a
legislação, de âmbito nacional e internacional, como disciplinadora da garantia dos
direitos humanos; e, as práticas sociais de cunho inter e transdisciplinar na atenção à
criança e ao adolescente.
Autores como Ariès (1986), Charlot (1986), Dos Santos (1996), Sarmento
(2009), James (2009); Rizzini e Silva (2009), Rizzini, Neuman e Cisneiros (2009),
Pereira e Barone (2012), Fernandes e Pereira (2016) entre outros, auxiliam a presente
reflexão, indicando limites e possibilidades de se pensar uma concepção de infância e
adolescência no diálogo com a gramática dos direitos humanos. É preciso destacar
que a literatura, notadamente a internacional, trata a infância considerando o grupo
ampliado crianças e adolescentes.
A legislação nacional pautada no direito constitucional (1988) e no direito da
criança e do adolescente (1990) e a de natureza internacional, como a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança (CDC, 1989), pelo seu caráter mais
universal, pois a ratificada pela quase unânimidade dos países da Organização das
Nações Unidas (ONU), exceto os Estados Unidos da América e Somália, subsidiam o
entendimento da tese da garantia dos direitos humanos na compreensão sobre a
categoria infância e adolescência.
Sobre as práticas sociais, a ênfase recai sobre a ação sociocultural e cidadania
desenvolvida pelo Bloco Eureca – Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do
Adolescente, criado em 1991 pelo Projeto Meninos e Meninas de Rua de São
Bernardo do Campo/SP, organização não governamental da área da defesa dos
direitos humanos que, há mais de 27 anos, ocupa as ruas de diferentes municípios do
estado de São Paulo com crianças, adolescentes, jovens, familiares, educadores
sociais e movimentos comunitários, por ocasião dos festejos do Carnaval, geralmente,
no mês de fevereiro. Essa ocupação se dá de modo irreverente, criativo e denuncista.
Os sambas-enredo vão tecendo, a cada Carnaval, os conteúdos temáticos da
gramática dos direitos humanos. Na compreensão do uso do Carnaval e Samba pelo
Bloco Eureca para a difusão dos direitos humanos da infância e adolescência, os
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autores de referência são Da MATTA (1997), GACHOT (2014), DARNTON (2014),
CUNHA (2001) e VIANNA (2002).
O contexto brasileiro, marcado pela desigualdade social e persistente dicotomia
entre o expresso (na lei) e o vivido (no cotidiano), ao longo dos anos, tem resultado no
desrespeito às garantias previstas no campo dos direitos humanos e socioculturais,
especialmente, no caso das camadas mais empobrecidas da população (JANUZZI,
2012). Assim, crianças e adolescentes desse grupo têm sido categorizados como
vulneráveis, por encontrar-se em situação de risco pessoal e social, pelas políticas
públicas (setoriais e temáticas), ao invés, da adoção da categoria sofrimento, que nos
parece a mais adequada considerando a intermitente situação de descaso e abandono
de uma sociedade pouco afeita à inclusão dos considerados diferentes e desiguais.
As pesquisas que vimos realizando privilegiam a participação da criança e do
adolescente na descoberta de seu papel e lugar na sociedade brasileira e, nesse
sentido, o estudo de caso tem sido a metodologia adotada como a mais adequada. As
características do estudo de caso preveem a especificidade, a particularidade e olhar
único sobre o objeto e se constitui numa “representação singular da realidade” com as
nuances “multidimensional e historicamente situadas” (ANDRÉ, 1984, p. 52). Na
focalização do particular “tomando-o como um todo” é possível atentar-se aos “seus
componentes principais, aos detalhes e à sua interação” (ONOFRE, 2014, p. 104).
A pesquisa em curso sobre a concepção de infância e adolescência toma a
ação sociocultural-participativa do Bloco Eureca como ponto de partida dada a
demonstração de um protagonismo social, autônomo e crítico e sua trajetória
afirmativa em torno da difusão dos direitos humanos, pois, há mais de 27 anos, ocupa
o espaço público de cidades paulistas como São Bernardo do Campo, São Vicente,
Campinas, Rio Claro e Capital (Bairro de Sapopoemba, Zona Leste). Também, o
enfoque no tema Carnaval e Samba adotado pelo Bloco Eureca tem se revelado
indutor do exercício de que uma outra concepção de infância e adolescência é
possível.
O presente artigo é fruto de outros estudos relacionados direta e
transversalmente ao tema-problema enfocado como “Uma outra concepção de
infância e adolescência é possível”? (PEREIRA e FERNANDES, 2017-2018)1,
“Carnaval e Samba na afirmação da identidade negra nas primeiras décadas da
República Brasileira” e “Bloco Eureca: uma marca para a educação social”

1

Os resultados da pesquisa serão apresentados na Academia Bulgariana de Ciências, Instituto
de Etnologia e Folclore e Museu Etnográfico da Bulgária durante a Conferência Internacional
denominada “Dimensões Socioculturais da Infância”, no período de 26 a 28 de outubro de
2018, Sofia/BG.
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(FERNADES, 2013 e 20162), somado à referência “Carnaval et samba: l’éducation
sociale dans la école publique de période intégrale” (FERNANDES e PEREIRA, 2016).

Infância e adolescência: concepções e campo de estudo

Os estudos sobre a concepção de infância e adolescência são tomados a partir
de significativas mudanças operadas na vida social ao longo da história da
humanidade,

considerando

as

particularidades

socioculturais

de

diferentes

sociedades.
Nas sociedades modernas industriais, a complexidade e especialização da vida
moderna, impactou de forma decisiva sobre a socialização da criança como, apresenta
Ariès (1986), como: a) apartação ou a separação do -adulto – criança, diferente, de
outros tempos do passado, quando a infância era vista como uma etapa “natural” do
desenvolvimento que leva a criança a se tornar adulta. A ideia de criança vinculava-se
à primeira fase do desenvolvimento da pessoa (criancinhas ou bebês) e, a partir dos
seis ou sete anos de idade, começava a participar da esfera social do adulto; b)
prolongamento do tempo da infância, entendido como o tempo de preparação das
crianças para a vida adulta. O conceito de adolescência como período de vida
intermediário entre a infância e a juventude, surge dessa necessidade de
prolongamento do tempo da infância, havendo, extensão das idades entre 5 e 7 anos
extendidos até dezoito ou dezenove anos, quando a fase seguinte, é a entrada na
juventude. Esse prolongamento da infância como um período destinado à preparação
para a existência da vida adulta, transforma esse tempo em “tempo de espera”; c) a
segmentação dos espaços de socialização modificam-se: as crianças até os seis ou
sete anos de idade eram educadas no interior da família, em sua dinâmica privada e,
depois dessa idade, enviadas para os diferentes “sistemas de aprendizagem”: espaços
de convivência e de aprendizagem de determinadoi ofício em casa de vizinhos,
amigos, parentes, profissionais dedicados a diferentes ofícios. Com o tempo, o locus
da socialização muda: da casa/da família/do antigo sistema de aprendizagem para a
escola e o grupo de pares. Segundo DOS SANTOS (1996):

A noção de infância se vincula de tal maneira à condição de
estudante que alguns autores chegam a afirmar quef oi a escola que
construiu a visão moderna de infância. Assim, o tempo de infância se
vincula ao tempo de estudar e não de trabalhar. A preparação para a

2

As pesquisas nominadas foram orientadas pela Profa. Dra. Irandi Pereira, nos cursos de
Graduação em História e no Mestrado Profissional Adolescente em Conflito com a Lei
(Universidade Anhanguera/UNIAN-SP).
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vida adulta não se fará mais como no sistema de aprendizagem
antigo e, sim, através da escola (p. 3)

. Cabe lembrar que, do mesmo modo que há todo um sistema simbólico de
legitimação para a manutenção e a reprodução da estrutura social, o mesmo acontece
na relação infância e adulto, que interfere na relação de poder e hierarquia,
impactando na defesa da “tese da incapacidade” da criança e do adolescente, em
prejuízo de sua autonomia, competência, participação social.
(A criança) é totalmente afastada dos circuitos de produção e não é
considerrada por nossas sociedades, senão, como consumidora ou
como filha de consumidor. Não desempenha, senão, papel marginal
nas relaçãoes sociais: é cuidadosaamente afastda das reuniões de
adultos e, quando, às vezes, é tolerada, não se admite que intrometa
em negócios de “gente grande”. Participa muito pouco da tomada de
decisões familiares, escolares e sociais, inclusive daquelas que lhe
dizem respeito num alto grau; é apenas a título de consulta (na
família), ou enquanto figurante (na escola), ou em simulações
organizadas pelos adultos, que nos dirigimos a ela (CHARLOT, 1986,
p. 111).

Segundo avaliam Rizzini e Silva (2009), pensar a infância e adolescência, nos
dias atuais, como “uma fase da vida marcada pela passividade e pelo silêncio em
relação ao mundo adulto, é coisa do passado” (p. 7). Contudo, sabemos que em
determinadas sociedades, essa ideia se mantém em que pese o avanço científico,
técnológico e informacional que abrange parte significativa de países e nações
Uma tentativa de alteração global dessa mudançidoras a paradigmática de uma
infanto-adolescência assumida como “objeto” da sociedade dos adultos (Estado,
família, instituições) para a de “sujeito de direitos” (atores sociais) desde a mais tenra
idade, data da segunda metade do século XX, com a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança (CDC, 1989) adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
e ratificada pela maioria quase absoluta dos Estados-Partes3. Os princípios
destacados pela CDC (1989) – educar, mobilizar, administrar, legislar – significam a
obrigatoriedade dos Estados-Partes em realizar mudanças dos aparatos jurídicoinstitucionais em torno do reconhecimento do direito e de suas garantias à população
infanto-juvenil, sem qualquer traço discriminatório.

3

Importante destacar que, sinais dessas mudanças já eram perceptíveis em documentos das
Nações Unidas que impulsionaram mudanças rumo a uma concepção de infância e
adolescência incorporada à noção de cidadania, ou eja, a criança e o adolescente tem direito a
ter direitos: Convenção Internacional Fixando a Idade Mínima para a Admissão de Crianças no
Trabalho Industrial (1919), Declaração de Genebra de 1924, a primeira a tratar especificamente
sobre a infância, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959), os.Pactos dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (1966).
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Os documentos da ONU são categorizados em convenção, declaração,
recomendação, diretriz, orientação e, cada um deles, explicita uma obrigatoriedade a
ser obsrervada pelos Estados-Partes. No caso da CDC (1988), determinado como
convenção, acaba por ter força de lei e, com isso, cada Estado-Parte deve,
subsequentemente, proceder a ratificação ou a revisão ou atualização de seu
ordenamento jurídico-instucional (leis e práticas sociais), em favor de um novo modo
de olhar (conceber) e tratar (práticas) suas crianças e adolescentes.
De um modo geral, esse grupo, a partir da CDC (1989) é concebido como
sujeito pleno de direitos em que pese a condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento, pportanto, crianças e adolescentes como sujeito político. Contudo, a
incorporação do conceito cidadania à concepção moderna de infância e adolescência,
foi uma construção lenta ao longo dos séculos, segundo leitura de DOS SANTOS
(1996):
A incorporação do conceito de cidadania à concepção moderna de
infância e adolescência foi uma construção lenta e iniciada nos dois
últimos séculos: fgoi gestando-se na Idade Média e ganhou
consistência nos tempos modernois. Sua evolução foi possível graças
a constituição do indivíduo, fusão georgráfica dos poderes locais e a
consequente constituição do Estado-Nação (p. 5) ”

Exemplo dessa mudança encontra-se no asseguramento do “direito à vida, à
sobrevivência e ao desenvolvimento” (artigo 6º item 1 e 2). Contudo, tais direitos
incidem sobre outras mudanças na concepção da criança e do adolescente: o direito à
liberdade de expressão (artigo 13, item 1), à liberdade de pensamento, de consciência
e de crença (artigo 14, item 1) e, ainda, à liberdade de participação social
(protagonismo) que incide sobre as possibilidades desse grupo em influenciar o meio
em que vive (artigo 15 item 1) (ONU, CDC, 1989). Ressalta dos Santos (1996) a
importância de se reconhecer a trajetória de luta dos movimentos sociais para que se
possa, nos tempos de hoje, tratar do direito a ter direitos de crianças e adolescentes,
ou seja, sua cidadania:
Os movimentos dessa construção tão pouco foram uniformes:
primeiro, uma conquistra burguesa e, depois, sua extensão para
outros segmentos sociais. Primeiro, para adultos e, depois, para
crianças e adolescente (p. 5).

A trajetória em torno dos direitos de cidadania também foram instituídos de
forma gradativa: primeiro os direitos civis (século XVIII), segundo direitos políticos
(século XIX) e terceiro os direitos sociais (século XX) (MARSHALL, 1967). A
reverberação em torno do conceito de cidadania para o grupo criança-adolescente –
direito a ter direitos – foi se constituindio de forma tutelada ou regulada, observados os
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sistemas legais que estabelecem idades diferenciadas para que esse grupo adquira o
status de cidadania plena (DOS SANTOS, 1996).
No Brasil, a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (Constituição Federal) e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990
(ECA), com base na gramática dos direitos humanos, sinalizou a busca de um
ajustamento no ordenamento jurídico e institucional para a garantia dos direitos
fundamentais à população infanto-juvenil que pudesse romper com os históricos
contextos de violação e violência que marcaram a vida de parte considerável de
crianças e adolescentes, especialmente, a das camadas populares.
O Brasil, enquanto Estado-Parte das Nações Unidas, pode com o ECA (1990)
adotar princípios e diretrizes da CDC (1989) e, com isso, fazer alterações
paradigmáticas na conceituação de infância e adolescência: de meros objetos de
tutela (paradigma da situação irregular) à condição de sujeito de direitos (paradigma
da proteção integral. Do ponto de vista legal e estrutural, foi possível proceder
mudanças substantivas de conteúdo, método e gestão da política de atendimento da
criança e do adolescente, à luz da ambiência sistêmica, consubstanciada na ideia de
Sistema de Garantia de Direitos (SGD). À criança, compreendeu a faixa etária até 12
anos de idade incompletos e ao adolescente, de 12 a 18 anos incompletos e, em
condições especiais, até aos 21 anos. Como visto as concepções de infância e
adolescência estão ligadas a diferentes contextos histórico e cultural, portanto, suas
características são mutáveis no espaço-tempo da história humana.
No entanto, o expresso em lei nem sempre corresponde à realidade vivida pela
criança e pelo adolescente, notadamente, em sociedades marcadas pela desigualdade
(econômica, social, cultural, gênero, etnia/raça). No entender de Rizzini e Silva (2009),
a sociedade brasileira, no geral, tem dificuldades em lidar com essas mudanças, pois,
muitas delas são consideradas formulações recentes e ainda pouco compreendidas.
As repercussões destas mudanças têm provocado perplexidades,
desconfortos e encantamentos pelas competências e vozes recém
“descobertas” das crianças. Há críticas em relação às tentativas de
universalizar as necessidades, os direitos e as formas de ser e de
participar das crianças, desconsiderando-se as diversidades de
infâncias existentes em diferentes culturas e as complexidades das
relações estabelecidas com pessoas e instituições que fazem parte
do seu mundo (RIZZINI e SILVA, 1997-2009, p. 7-8).

Segundo Dos Santos (1996), a construção da visão de crianças e adolescentes
como um “sujeito político e credor direitos” no Brasil, foi um processo de longo e
algumas experiências de participação social (coletiva), nas primeiras décadas
escotismo e grupos infanto-juvenis religiosos, dentre outros. (p. 6). Crianças e
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adolescentes, reconhecidos e apresentados como sujeito participativo e mobilizador
de corações e mentes, entre as décadas 1970 a 1990, se encontravam na Pastoral do
Menor (em nível nacional), na República do Pequeno Vendedor (Belém/PA),
Movimento

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (em nível nacional), Projeto

Meninos e Meninas de Rua (São Bernardo do Campo/SP).
Contudo, pode-se dizer que a perspectiva de participação e
organização de crianças e adolescentes como segmento social,
começa a ser colocada de mais maneira mais intensa nos finais da
década de setenta e início da década de oitenta, justamente quando
o movimento estudantil perde sua vitalidade e partindo de outra
parcela da população: agentes sociais e crianças/adolescentes
pobres, excluidos e clientes dos programas de assistência social (p.
6)

No presente artigo, a concepção de infância e adolescência destacada é
justamente a que reconhece a criança e o adolescente na qualidade de sujeito de
direitos e, por isso, partícipes como atores sociais (tese do protagonismo infantojuvenil) de suas próprias demandas ou necessidades, compreendidas como um direito
humano, como também das demandas gerais da sociecidade, em favor do bem-estar
de todos. A liberdade de expressão, de pensamento, de consciência, de crença e de
participação social (protagonismo) estão para além da concepção até então
pesquisada nas trilhas do desenvolvimento infantil, pois o desenvolvimento da pessoa
é contínuo, acompanhando-a em todos os ciclos da vida.
Para Sarmento (2009), “as crianças devem ser consideradas como seres
competentes, ainda que vulneráveis e carecendo da proteção adulta” (p. 17-18).
Contudo, essa proteção (o plus a que tem por direito) não significa reconhecer o mito
da incapacidade (seres incapazes) na relação criança-adolescente-adulto e, sim, “a
comprovação de que essa incapacidade não decorre da natureza infantil e, sim, é
constructo cultural da relação adulto-criança” (Dos Santos, 1996, p. 7). No
entendimento de Charlot (1986), a impotência e a fraqueza da criança não são
constitutivas da natureza infantil e, sim, da essência da relação adulto-criança.No
entender de Dos Santos (1996), tem-se que:

Atributos como inocência, fraqueza, maldade e outros, são termos
que não tem sentido absoluto e remetem a critérios de apreciação, a
uma norma de referência. É sempre em relação a um outro estado
possível que somos fracos e impotentes. Essas imagens de infâncvia
e adolescência adotam como paradigma o estado adulto (DOS
SANTOS,1996, p. 7).

Os estudos da infância, especialmente, privilegiados nas Ciências Sociais,
segundo Sarmento (2009), tem sido tratados num campo científico e autônomo, o da
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Sociologia da Infância, norteados pela “confluência, ruptura e conflitualidade teórica” e,
destacando-se a tematização da criança categorizada como sujeito de direitos:
Nunca como agora as crfianças foram tematizadas como sujeitos de
direitos. Mas igualmente, nunca como hoje a realidade das crianças
foi tão atravessada por desiguais oportunidades de desenvolvimento,
por condições de vida tão extremadas nos seus traços fundamentais
e por formas de expressão cultural tão veiculadas à indústria de
produtos (SARMENTO, 2009, p. 16).

Para o auitor, na produção dos estudos sobre a infância, os pressupostos que
tem sido considerados como pontos de partida para a análise tem sido:
a) a criança como “objeto de conhecimento em si mesmo, e a partir de si
mesmo” configurando a ruptura com a ideia de meros objetos passivos da intervenção
da sociedade dos adultos. São vistos a partir “do que fazem, agem, pensam e criam”
na sua interação com pares, familiares, instituições”. Para ele, “a alteridade da infância
é central neste modo de desenvolver investigação com crianças”;
b) a não redução da criança “à dimensão de ‘ser em transição’ para a vida
adulta”. Nesse sentido, ela é considerada “no que é, mais do que no que virá a ser, ou
a forma como está a tornar-se adulto”;
c) os conceitos ciclo de vida e de geração têm sido relevantes nos estudos
sobre o papel que ocupam a criança e o adolescente na vida social como ainda as
diferentes categorias sociais a que eles pertencem:” classe social, gênero, etnia,
cultura, localização geográfica, as diferenças físico-psicológicas”.
Tomado esse contexto, “a analise das crianças e dos seus mundos de vida
exige uma abordagem interdisciplinar que considere em simultâneo, a natureza e a
cultura, o indivíduo e o grupo, o corpo e o pensamento, a ação e a sua reflexão”
(SARMENTO, 2009, p. 18).
James (2009) tratou em suas pesquisas da relação conceitual infância, criança
e instituição a partir de estudos de caso realizados em três hospitais infantis na
Inglaterra, entre os anos 2005-2007. O enfoque centrou-se na percepção de como a
criança e o adolescente são tomados numa instituição da área da saúde em termos da
participação (protagonistas) e do papel da agência (instituição da saúde) considerando
o paradigma posto da proteção integral que, apesar da condição peculiar de pessoas
em desenvolvimento, tem condições de contribuir com e para a evolução da
sociedade.
As contribuições de Fernandes e Pereira (2016; 20017-2018), de Fernandes
2016) e de Pereira e Barone (2012) destacam as implicações do protagonismo infantojuvenil (participação social) na configuração das práticas sociais, sejam elas

127

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

institucionalizadas ou não. Nesse sentido, avaliam como as políticas públicas e a
justiça, numa ambiência sistêmica - dada a natureza transversal da política de direitos
humanos - ainda se mantém reticentes à alteração paradigmática posto: no discurso, a
concepção sujeito de direitos (protagonistas autônomos e críticos) é adotada; na
realidade vivida pela criança e pelo adolescente, especialmente daqueles oriundos das
camadas populares, encontra-se mais próxima do paradigma da situação irregular
adotados em antigos ordenamentos jurídicos e institucionais, como por exemplo, o
Código de Menores de 1979. Para os referidos autores, o papel das organizações e
movimentos sociais da sociedade civil tem sido fundamentais para diminuir a distância
entre a lei e a realidade, ou seja, entre um olhar e trato em favor do pleno direito de
influência de meninos e meninas em pensar e modificar o meio em que vive,
ressalvadas, condições etárias e especiais que, exigem outros desenhos e mesmo
estratégias de participação.
Rizzini, Menezes e Cisneiros (2009) trazem em seus estudos a relação que se
estabelece na contemporaneidade sobre a infância e o paradigma de direitos em que
o foco da análise é sobre a vez e a voz de meninos e meninas em situação de rua na
cidade do Rio de Janeiro. As pesquisas destacam as contribuições que vem sendo
pensadas sobre a concepção da infância na produção acadêmica internacional e,
entre elas, está a questão da pluralidade e diversidade de infâncias existentes e o que
isso incide em termos da formulação de leis, políticas, planos, programas e serviços
para essa população. Ao tomarem a a CDC (1989) como ponto de partida para parte
de seus estudos, avaliam que a convenção da ONU tem sido objeto de estudo da
pesquisa internacional, principalmente, no que se refere ao direito ao protagonismo
infanto-juvenil (participação social) no geral da sociedade, especialmente, nos espaços
de vivência entre pares. No plano internacional, os estudos tem dedicado especial
atenção à população infanto-juvenil vivendo em contextos de vulnerabilidade e sujeitos
à violações de direitos de toda ordem.

Bloco Eureca: Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente e a
constituição de uma outra concepção da infância e adolescência

Crianças, adolescentes, jovens, famílias, educadores sociais e ativistas pelos
direitos humanos participam de vários momentos de um saber-fazer da educação em
direitos humanos no Bloco Eureca4.
4

Cabe dizer que a expressão EURECA foi utilizada pelo matemático e físico grego Arquimedes
(287-212 a.c.) ao desvendar uma de suas teorias. No grego, tem a significação de descoberta;
na língua portuguesa, expressa, sob a forma de interjeição exprime a ideia de emoção, alegria
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O Bloco Eureca não é um só um projeto e, sim, várias ações desenvolvidas no
interior do PMMR de São Bernardo do Campo/SP, que existe desde 1983. Porém, o
episódio que ocorrido em 03 de setembro de 1987, em que seis meninos atendidos
pelo projeto foram assassinados, colocou-o em evidência no cenário nacional, quando
os meios de comunicação divulgaram a barbárie cometida na denominada “Chacina
de São Bernardo”. No primeiro momento o PMMR, foi organizado e mantido pela
Pastoral Ecumênica do Menor (Pastoral do Menor) que reunia ativistas das Igrejas
Metodista, Presbiteriana Independente e Católica Romana, com o objetivo de
conhecer e ajudar meninos e meninas em situação de/na rua. O PMMR organizou
uma série de mobilizações para fazer frente a mais um assassinato de adolescentes e
denunciar as ações da polícia militar e, ao mesmo tempo, exigir das autoridades
públicas instituídas o respeito e a garantia dos direitos humanos dos meninos e
meninas atendidos pelo PMMR.
As crianças e adolescentes do Bloco Eureca, numa atitude irreverente,
denuncista, agregadora e criativa enquanto sujeitos protagonistas de suas histórias,
ocupam as ruas de várias cidades do estado de São Paulo (São Bernardo do Campo,
São Vicente, Campinas, Rio Claro, São Paulo (Capital, no Bairro de Sapopemba, Zona
Norte) e retratam o distanciamento entre a lei e a realidade na garantia dos direitos
humanos e sociais.
A ação sociocultural desenvolvida com os milhares de participantes do Bloco
Eureca nos festejos do Carnaval brasileiro é desenvolvida pelos educadores sociais
dos projetos envolvidos na atenção de uma população infanto-juvenil ainda alijada dos
direitos de cidadania através de organizações da sociedade civil como Projeto
Meninos e Meninas de Rua (São Bernardo do Campo), Camará (São Vicente),
Associação de Educadores e Educadoras Sociais (Campinas), Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente “Mônica Paião Trevisan” CEDECA (Capital,
Sapopemba) e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente “David
Arantes” - CEDECA (Rio Claro). Entre um festejo carnavalesco e outro são, no
mínimo, seis meses de preparação, pois colocar um Bloco na rua, não é tarefa fácil.
Os meninos e meninas do Bloco Eureca contam com apoio de profissionais das
políticas públicas compromissados com a constituição de um sujeito ativo, crítico e
criativo que vai ao espaço público tratar de sua história e de muitas outras histórias
coletivas.

ou espanto. Entretanto, os educadores sociais e os ativistas próximos ao Projeto Meninos e
Meninas de Rua (PMMR) (re) significaram a palavra EURECA, traduzindo-a como Eu
Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando assim sentido próprio a expressão.
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As famílias, ao longo de quase 30 anos, tem sido o suporte dessa meninada e
juventude, auxiliando no que podem para que o Bloco Eureca faça bonito na avenida.
Elas, numa atuação em rede, se deslocam quando da viagem dos integrantes do
Bloco Eureca para a vinda para São Bernardo do Campo – local de concentração de
todos os participantes do Bloco – numa semana antes que antecede a abertura oficial
do Carnaval (Escolas de Samba).
O movimento sindical de trabalhadores, as organizações sociais de base
comunitária, ativistas, comunidades por onde as instituições da sociedade civil
realizam a ação socio-cultural nos municípios, tem aumentado, a cada ano, a sua
presença, auxilliando os educadores sociais diante de tanta demanda. Quando a
primeira batida ecoa, a festa em favor dos direitos humanos da criança e do
adolescente, começa. O ambiente é de compartilhamento de experiências, de
trajetória de vidas, de criação e recriação da realidade infanto-juvenil. A passagem do
Bloco Eureca pelas ruas tem sido motivo de muita euforia e de reconhecimento da
população e comunidades em torno da competência dos educadores sociais e dos
meninos e meninas, em estampar seus direitos e, ao mesmo tempo, fazer a denúncia
pelo seu não cumprimento de forma regular e qualificada pelo Estado e sociedade.
A estratégia utilizada em privilegiar o Carnaval e Samba e o período dos
festejos da festa carnavalesca foi intencional, pois são manifestações da cultura, da
estética e da arte de maior significado para a sociedade brasileira. Nas palavras de
Markinhus, coordenador geral do PMMR e criador do Bloco, “o desafio colocado para
nós foi: temos que levar o Estatuto da Criança e do Adolescente para as ruas; temos
que fazer a sociedade brasileira “dançar” com os direitos das crianças (apud
FERNANDES, 2016, p.27).
Os festejos, apresentados por agremiações de Escolas de Samba e Blocos
Carnavalescos, lidam também com a ludicidade para a criação e recriação das
histórias e das bricadeiras, semore com crítica social da realidade, ao mesmo tempo
em que, desenvolve a percepção, a imaginação, a fantasia num compartilhamento
entre classes sociais, relações étnico-raciais, gênero, faixa etária.
Para Da Matta (1997), o Carnaval apresenta especificidades sociohistóricas e
princípios (igualdade, hierarquia,equidade) que são vicenciados, num determinado
tempo-espaço possível de ser vivido. Nele, várias são as representações sociais que
podem ser percebidas enquanto uma convivência social entre o pobre e o rico; o rei e
o súdito; o empregado e o patrão; a criança, o adolescente, o jovem e o adulto (Da
MATTA, 1997; DARNTON, 2014). O Samba, expresso sob a forma de rotinas, hábitos
ou outra forma adaptada ao dia a dia, é considerado, por Gachot (2014), como um
“estilo de vida”. É a melodia que une a dança, a representação, a estética das Escolas
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de Samba e dos Blocos Carnavalescos, com as pessoas que esperam por essa data,
apenas para admirar, ver, cantar e até reclamar, lutar, contestar.
No Bloco Eureca essa ambiência é percebida como um tempo-espaço do ser e
estar, do conviver-viver, do participar-agir quando a vez e a voz de meninos e meninas
se fazem visíveis, sem qualquer traço discriminatório, ao ocuparem o espaço público
com seu samba-enredo, estandartes, faixas, cartazes, brincadeiras, cantando pelos
direitos e lamentando a ausência deles. Os sambas-enredo, as coreografias, os
estandartes são construídos pelo coletivo de meninos e meninas durante meses que
antecedem os desfiles com o presença dos educadores sociais em todo esse
processo de debate, embate criação e recriação de suas vidas que serão retratadas
nas avenidas. A gramática de direitos humanos se instala no espaço de cada Bloco
Eureca nos municípios e depois reunidos no coletivo no município de São Bedrnardo
do Campo, na sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua quando, em 1991, a ideia
foi semeada e, a primeira ocupação do espaço público se deu no Carnaval de 1992.
De lá para cá, o registro e a memória foi sendo construído como também foi sendo
construída a possibilidade de construção de uma nova concepção da infância e
adolescência.
O próprio nome do bloco carnavalesco – Bloco EURECA: Eu Reconheço o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), mostra a ruptura paradigmática de
uma concepção da infância até então vigente no país: de “menor” a cidadão. Ou seja,
da condição de objeto de tutela da sociedade de adultos e de suas instituições, sujeito
a uma sorte de violações e violências, portanto num indivíduo na perspectiva do que
virá a ser para a condição de sujeito, pleno de direitos, reconhecido e visto como no
que é hoje, com sua história presente, para se fazer diferente no tempo do amanhã.
A institucionalidade do Bloco Eureca nascido num contexto de transformações
políticas e sociais na última década dos anos 1990 tem relações com um passado de
luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, por liberdades
democráticas e pelo direito de organização e participação social. As representações
que permeiam o Bloco Eureca retratam de forma singular os espaços de vivência real
do cotidiano em suas formas e nuances, com características “multidimensional”
construídas e situadas historicamente na organização da sociedade brasileira. Dada
essa situação específica e particular que rege o ordenamento social brasileiro, o Bloco
Eureca por meio de suas ações permite enfocar particularmente a problemática dos
meninos e meninas em sofrimento pela situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social em que vivem no Brasil como um todo, ao tratar de direitos reconhecidos
constitucionalmente, mas, ausentes no cotidiano.
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O Bloco Eureca é uma experiência que representa essa perspectiva de
alteração da vez e voz infanto-juvenil. Os sambas-enredo trabalhados a cada Carnaval
fruto de meses de embates e debates sobre a constituição de uma concepção da
infância e adolescência em que a cidadania prevaleça com a garantia e respeito aos
direitos humanos desse novo sujeito de direitos que, participa ao seu modo, das
demandas pessoais e coletivas da sociedade.
Ao todo foram construídos 26 sambas-enredo para que o Bloco Eureca
pudesse ocupar os espaços públicos das cidades por onde passam levando à
sociedade suas conquistas, seus sonhos, suas denúncias.

Bloco Eureca pede passagem com seus sambas-enredo e o tema da concepção
da infância e adolescência

Nesta parte da presente reflexão são destacadas, a título de ilustração,
passagens dos sambas-enredo que auxiliam na construção de uma nova
concepção da infância e adolescência, produzidos pelos educadores sociais
com as crianças, adolescentes e jovens que fazem o Bloco Eureca, com a sua
bateria, um protagonismo social “nota dez”5.
Nos sambas-enredo destacados pode-se perceber a construção da
noção de criança-adolescente como sujeito da sua história e do processo
pedagógico de participação social no sentido de que são suficientemente
competentes, críticos e criativos, para ocupar o espaço público e os festejos do
Carnaval para lançar seus direitos e cobrar os deveres dos adultos, dos
governantes, Estados e sociedade, de um modo geral. Essa participação
mostra o surgimento da consciência de que crianças das camadas populares
apesar de excluídos, são seres que tem direitos a ter direitos e, por isso,
reivindicam, a seu modo orientado pela presença pedagógica dos educadores
sociais e apoio de seus familiares e das comunidades. Essa participação
criativa em colocar o Bloco Eureca nas ruas mostra a possibilidade de aposta
no exercício da participação (tese do protagonismo social) das crianças e

5

A maioria dos sambas-enredo são construídas pelos educadores sociais

Clovis/Cristiano/Marcelo/Rodrigo/Nelson/Luigi/Emerson/ Derinho com os meninos e meninas do
Bloco Eureca. Eles são os poetas/autores e educadores sociais.
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adolescentes rumo à ideia de que uma outra concepção de infância e
adolescente, é possível.
No samba-enredo “Eureca 10 anos” aparece a ideia de que a criança e o
adolescente é hoje, é protagonista, sabe o que precisa fazer para contar sua
trajetória de vida e buscar seus direitos e denunciar as violações sofridas:
Com arte vou vencer a violência/
Com arte vou mostrar o meu valor/
No samba, no gingado e no batuque/
Mostrando na avenida quem eu sou/
Eu sou criança e adolescente/
Eu sou comunidade organizada/
Que nessa avenida eu canto a paz, eu canto amor/
E canto alegria a minha dor (Bis).
São dez anos de história, e eu vou ressaltar/
Desrespeito à criança e ao adolescente não dá pra aguentar/
EURECA aí de novo, veio pra abalar/
Declarando guerra contra as leis que destroem nosso lar/
E a família...
E a família é amor, é força e união/
Ela é a base desse povo e de toda essa nação (Bis).
Diga não à violência, pense com a consciência/
Diga não à opressão e a discriminação (Bis).
E as escolas...
Muitas escolas não são esperança mais não/
Os poderosos traficantes tomaram conta da educação/
E a FEBEM, não preciso nem comentar/
Não há diabo nem santo, mais o inferno ali está/
Não quero mais exploração/
Quero saúde e educação/
A liberdade é o ideal/
Não quero sistema prisional (Bis).

No samba-enredo “Educação não pode ser privada” (2002), meninos e
meninas se colocam também como protagonistas n a busca de um dos direitos
humanos e fundamental que é a educação escolar.
Eu vou seguir, vou conquistar,
Vem minha gente é hora de transformar
Simbora povo, lutar
Na Marechal é hora de cantar
Eu sou criança, sou como uma floresta
Para me ensinar tem que ter amor
Tem que me ouvir, sou um cidadão
Cultura e arte: Grandeza da nação
Venha...
Você verá que vale a pena
Lutar em prol da consciência, contra a discriminação
Um dia, quando tudo for perfeito
Respeitar nossos direitos e ter melhor educação
Refrão:
A bateria sacudiu, sacudiu
Vem levantar nossa bandeira
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O EURECA na avenida, mostrar a luta brasileira (bis)
Hoje a União Independente das Entidades vem mostrar
Vem mostrar pra essa gente, essa história popular
Vai entrando, temos que nos aliar
É melhor tomar cuidado: QUEREM PRIVATIZAR!!!
Paulo Freire sonhou com o alfabeto da vida
EURECA é luz com as crianças na avenida
O oprimido se levanta na magia do sonhar, sonhar
Educação em primeiro lugar.

O samba-enredo “Eureca 25 anos: contra a invisibilidade que nos fere, pela
visibilidade que nos fortalece” (2016), é um dos mais contundentes sobre a relação da
sociedade dos adultos em relação ao olhar e trato à sua infância e adolescência.
Mostra como o coletivo do Bloco Eureca é a saída para a invisibilidade da maioria dos
meninos e meninas e a crítica entre o direito expresso em lei e a realidade vivida por
eles, ou seja, o descaso e a negligência com os direitos humanos. Os meninos e
meninas se fazem presentes como sujeito de direitos, no aqui e agora, de suas
histórias de vida.
O EURECA, o EURECA vem ai
Para as estruturas do ESTADO sacudir
Não ser visível, é o que nos enfraquece
Bloco EURECA o ESTATUTO fortalece
ENREDO:
Finge não ver
Mais tô aqui. 2X (Refrão)
Mais uma vez com o meu bloco a sacudir
EURECA 25 anos
Trazendo a pauta pro meu povo discutir
E nesse ponto
Foi num encontro em Brasília
De meninos e meninas
Que o estado esqueceu
Como resposta ocupamos o congresso
Pra ter voz, vez e acesso o estatuto então nasceu
Em São Bernardo um movimento se formava
De argumento se armava
Em busca do ideal
NENHUM DIREITO A MENOS
NOSSO ESTATUTO AGORA ENTROU NO CARNAVAL. 2X
NENHUM DIREITO A MENOS
NOSSO ESTATUTO AGORA ENTROU NO CARNAVAL
Finge não ver
Mais to aqui
Mais uma vez com o meu bloco a sacudir 2X (Refrão)
EURECA 25 anos
Trazendo a pauta pro meu povo discutir

Acorda que esse filho é teu
Contra a internação compulsória
Estado, se não protege mata.
Criança é prioridade nessa história
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Nesse sentido, tendo em vista a prioridade da criança e adolescentes nas
ações do Bloco Eureca, dando voz e vez, a pesquisa relata à percepção de “corações
e mentes”, de crianças e adolescentes, que se encontravam nas ruas e no interior do
Bloco Eureca, no desfile de 2016, em São Bernardo do Campo. Durante o trajeto
realizado, foi possível escutar as impressões dos participantes: “O EURECA é muito
bom e legal”, frase de uma menina de 11 anos; uma adolescente reforçou essa fala
dizendo “para mim é muito bom, pois a maioria das pessoas que participa são crianças
defendendo seus direitos” (adolescente de 15 anos); quando o diálogo se deu com
uma criança de seis anos, a resposta proporcionou perceber a ludicidade presente nas
ações do Bloco Eureca, quando mesma relatou, “Gostei, é muito legal jogar papel e
ficar perto da bateria; essa foi a minha primeira vez, e vou voltar, não é tia?”; para uma
adolescente do “Projeto Escola de Circo” do Bairro do Grajaú em São Paulo, “a
experiência foi muito legal, pois nunca tinha participado de uma manifestação onde
crianças e adolescentes lutam pelos seus direitos” (adolescente de 17 anos).
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VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO RESPEITO DE ADOLESCENTES
ACUSADOS DE ATOS INFRACIONAIS EM CIDADES VIOLENTAS DA AMÉRICA LATINA
Moacir Silva do Nascimento Júnior1
Ilzver de Matos Oliveira2

Resumo: O trabalho analisa a normatividade nacional e internacional que tutela os direitos
humanos dos adolescentes acusados de atos infracionais, a partir de textos constitucionais,
convencionais e normas em vigor no Brasil, no México e na Venezuela, levando em conta a
posição adotada pela doutrina especializada e pela jurisprudência, com enfoque no direito
fundamental ao respeito. Confronta tais parâmetros legais com notícias publicadas na Internet
em veículos de comunicação das cidades de Los Cabos e Acapulco (México); Natal, Fortaleza e
Belém (Brasil); Caracas e Guayana (Venezuela), todas figurando nas primeiras colocações do
estudo “50 ciudades más violentas del mundo”, realizado pelo “Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal”. Tais notícias foram obtidas com o auxílio do mecanismo
de busca do Google, com seleção dos dez resultados mais relevantes em resposta a
combinações das palavras “menor”, “apreendido”, “adolescente” e “detenido”. Das setenta
notícias, trinta (42,86%) incorrem ao menos em uma das vedações contidas na legislação, por
permitirem a identificação direta ou indireta dos adolescentes. Em dezenove notícias (27,14%),
foi exibida fotografia total ou parcial do acusado. Conclui ser elevado o grau de violação de
direitos, sobretudo à honra e à privacidade dos adolescentes apreendidos, serem socialmente
ineficazes os dispositivos protetivos e existir grande inefetividade da política pública de
fiscalização e de repressão a tais infrações administrativas. Propõe estratégias de enfrentamento
pelo Sistema de Garantia dos Direitos e destaca o importante papel a ser desempenhado pelas
organizações não governamentais.
Palavras-chaves: Honra; Privacidade; Discriminação.

1 Introdução
A revolução tecnológica facilitou muito o tráfego de informações, permitindo que qualquer
pessoa, com um mínimo de investimento, passe a veicular notícias por meio da Internet, com
potencial de obter altos níveis de audiência, desde que o conteúdo apresentado desperte o
1

Aluno do Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes. Especialista em Direito do Estado
pela Universidade Anhanguera-Uniderp e em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina.
Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor do Curso de Direito
da Faculdade Sete de Setembro. Promotor de Justiça. Coordenador do Núcleo de Crimes Cibernéticos do
Ministério Público do Estado da Bahia. Membro do Fórum Nacional do Ministério Público da Infância e
Adolescência (Proinfância). E-mail: moacirsn@gmail.com.
2
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RIO (2014). Foi bolsista
do Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford - Internacional Fellowship
Program - IFP. Realizou Mestrado-Sanduíche no Centro de Estudos Sociais - CES da Universidade de
Coimbra, sob a co-orientação do Professor Dr. Boaventura de Sousa Santos. Professor do programa de
Direitos Humanos da UNIT.
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interesse das pessoas e leve a compartilhamentos do link respectivo. Em poucas horas, é
possível atingir milhões de pessoas, por meio do “fenômeno da viralização” (CASTRO, 2012,
138). Se a notícia publicada envolver crimes, as chances de isso ocorrer sempre crescem, em
razão diretamente proporcional à barbaridade dos atos praticados e a determinadas
características dos envolvidos.
Uma dessas características é a circunstância de ser adolescente o suspeito autor do ilícito.
A crescente sensação de insegurança que atinge a todos, fruto tanto da alta incidência de crimes
(METODOLOGÍA, 2018), quanto da atuação midiática que propaga notícias de atos violentos,
leva a uma descrença no Sistema de Justiça e a pretensões de recrudescimento da legislação
punitiva (GOMES; GAZOTO, 2016), sobretudo quando se considera o sistema socioeducativo
atualmente em vigor, que não permite sanção com privação de liberdade superior a três anos
para o adolescente que pratica ato infracional, por mais grave que este seja. Para reforçar tal
discurso, tem sido comum a disseminação de notícias relativas a atos infracionais.
Este trabalho analisa, com base em metodologia indutiva, a normatividade nacional e
internacional que tutela os direitos humanos dos adolescentes acusados da prática de atos
infracionais, a partir dos textos constitucionais, convencionais e legais, em vigor no Brasil, no
México e na Venezuela, levando em conta a posição adotada pela doutrina especializada e pela
jurisprudência, com enfoque no direito fundamental ao respeito. Confronta tais parâmetros legais
com notícias publicadas na Internet em veículos de comunicação das cidades de Los Cabos e
Acapulco (México); Natal, Fortaleza e Belém (Brasil); Caracas e Guayana (Venezuela), todas
figurando nas primeiras colocações do estudo “50 ciudades más violentas del mundo”, realizado
pelo “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal” (METODOLOGÍA, 2018),
verificando a incidência 3 e o grau de violação dos deveres jurídicos que tutelam os direitos
fundamentais dos acusados.
O texto contém ainda reflexões sobre o fenômeno midiático de exploração da violência,
que faz parte da estratégia de comunicação social adotada pelos próprios órgãos públicos
integrantes do sistema de segurança pública e defesa social, e aborda a situação específica, do
ponto de vista jurídico, dos adolescentes acusados da prática de atos infracionais, com enfoque
na doutrina da proteção integral (AMIN, 2013).
Ao final do trabalho, são expostos os resultados do levantamento realizado nos veículos
de comunicação antes mencionados, explicitando os parâmetros normativos utilizados para
verificação do grau de violação dos direitos humanos dos adolescentes acusados e sugerindo
estratégias de enfrentamento a serem adotadas pelos órgãos públicos integrantes do Sistema

3

O procedimento metodológico, que será detalhado adiante, também foi adotado em outras pesquisas
realizadas pelos autores em trabalhos acadêmicos desenvolvidos no Curso de Mestrado em Direitos
Humanos da Universidade Tiradentes, ainda não concluído pelo primeiro autor, o que permitiu a
interpretação do conteúdo das publicações a partir de reflexões doutrinárias com referencial teórico
idêntico ao deste trabalho.
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de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, especialmente o Ministério Público e o
Poder Judiciário, e por entidades ligadas aos movimentos sociais.

2 Direito fundamental ao respeito dos adolescentes acusados de atos infracionais
A Constituição Federal consagrou, por meio de diversos dispositivos 4, a chamada doutrina
da proteção integral, elaborada depois de debates travados no âmbito da Organização das
Nações Unidas, notadamente a partir da década de oitenta (AMIN, 2013), com o intuito de
modernizar as diretrizes normativas que incidiam sobre crianças e adolescentes 5, até então
tratados pelos diversos ordenamentos jurídicos como meros objetos a serem tutelados pelo
direito, gerando uma atuação estatal que não considerava o seu peculiar estado de pessoa
humana em desenvolvimento.
Exemplo dessa linha normativa anteriormente em voga, a Lei nº 6.697, de 10 de outubro
de 1979, que instituiu o Código de Menores, centrava sua atenção sobre a denominada “situação
irregular” (BRASIL, 1979), atuando quando presentes circunstâncias de fato ligadas a carência
e a delinquência, sem prever deveres jurídicos direcionados à promoção de direitos, como
políticas públicas na área de educação e de saúde. João Batista Costa Saraiva sustenta que as
novas diretrizes normativas que entraram em vigor com a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente, revogaram “a antiga concepção tutelar, trazendo a criança e o
adolescente para uma condição de sujeito de direito, de protagonista de sua própria história,
titular de direitos e obrigações próprios de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento”
(SARAIVA, 2016, p. 64). Para ele, tais diretrizes atribuíram “um novo contorno ao funcionamento
da Justiça da Infância e Juventude, abandonando o conceito de menor, como sub-categoria de
cidadania” (SARAIVA, 2016, p. 64).
Por meio da grande influência exercida pelas discussões posteriores à Segunda Guerra
Mundial, amparadas no princípio da dignidade da pessoa humana, a comunidade internacional
estabeleceu consensos quanto à necessidade de tratar crianças e adolescentes como sujeitos
de direitos, garantindo tanto a defesa quanto a promoção dos seus direitos humanos por meio
da atuação conjugada da família, da sociedade e do Estado, ficando a cargo deste equipar
instituições e estruturar serviços com o grau de eficiência necessário à correção de históricos
quadros de injustiça social e de omissão do poder público.

Prescreve a Lei Maior, em seu art. 227, caput, que “É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988).
5
Após citar a aprovação das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da
Infância e da Juventude - Regras Mínimas de Beijing, por meio da Resolução nº 40/33 da AssembleiaGeral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1985, Andréa Rodrigues Amin (2013, p. 44) afirma que
“a nova ordem rompeu, assim, com o já consolidado modelo da situação irregular e adotou a doutrina da
proteção integral”.
4

141

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255
5

Como um dos eixos de ação estatal direcionados a crianças e a adolescentes, figura o
sistema socioeducativo, para o qual são direcionados os adolescentes acusados de ilícitos
previstos na legislação penal, considerando a regra6 de inimputabilidade daqueles que não
atingiram a idade adulta, por adoção do critério biológico no plano constitucional. Para as
crianças, pessoas que não atingiram a idade de 12 (doze) anos completos, a legislação brasileira
restringe a atuação estatal às medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, ante a vedação expressa de aplicação de qualquer medida socioeducativa. Por
mais grave que seja o ato ilícito, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, não se permite7
sequer a instauração de procedimento no âmbito policial, cabendo ao Conselho Tutelar atuar
com o intuito de aplicar as medidas de proteção que sejam mais adequadas para o caso.
Vê-se, portanto, que a opção do direito brasileiro, quanto ao tratamento de crianças e
adolescentes a que se atribua a prática de atos infracionais, é marcada por uma tônica protetiva
e não repressiva. Ao fixar que tais pessoas em desenvolvimento, mesmo quando acusadas de
atos que causam repulsa social, precisam de atuação estatal voltada prioritariamente ao aspecto
promocional de seus direitos humanos, ao invés da simples retribuição por meio de sanções de
discutível efetividade, a legislação equaciona a circunstância de que tais episódios de violência
representem, na maiorias dos casos, apenas um capítulo do longo histórico de falência
generalizada das políticas sociais que deram causa ao envolvimento precoce da criança ou do
adolescente com o mundo do crime.
Em outras palavras, ao Estado que deixa de prover serviços públicos com um mínimo de
qualidade nas áreas de educação e de saúde, para ficar nas duas áreas de maior relevância,
não cabe enfrentar o problema da criminalidade envolvendo crianças e adolescentes com
postura unicamente punitiva, posto que em muitos casos o ingresso no sistema socioeducativo
representa a primeira abordagem estatal do adolescente que se encontra em situação de risco
desde o início de sua existência. Detectada a prática de ato infracional, cumpre enfrentar a
problemática a ela inerente com base em preceitos da doutrina da proteção integral,
reconhecendo que aquele acusado precisa, antes de punição, do aporte de serviços com o mais
alto grau de qualificação, respeitando sempre os direitos fundamentais assegurados pela
Constituição Federal a todos os acusados e aqueles aplicáveis a crianças e a adolescentes.
A Convenção sobre os Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas, que
vigora no Brasil por força do Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, com status
O art. 228 da Constituição Federal dispõe que “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às normas da legislação especial” (BRASIL, 1988).
7
O art. 105 do Estatuto da Criança e do adolescente prescreve que “Ao ato infracional praticado por
criança corresponderão as medidas previstas no art. 101” (BRASIL, 1990). Regulamentando tal
disposição, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) editou a
Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, dispondo nos seguintes termos: “Art. 12 Somente os conselhos
tutelares têm competência para apurar os atos infracionais praticados por crianças, aplicando-lhes
medidas especificas de proteção, previstas em lei, a serem cumpridas mediante requisições do conselho.
(artigo 98, 101,105 e 136, III, “b” da Lei 8.069/1990)” (BRASIL, 2006).
6
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supralegal8, dispõe sobre o dever de tratamento de crianças – entendida pelo art. 1º da
Convenção como todo ser humano com menos de dezoito anos de idade – acusadas de atos
infracionais “levando em consideração a idade” e a “importância de se estimular sua reintegração
e seu desempenho construtivo na sociedade” (BRASIL, 1989, artigo 40, 1).
A mesma Convenção dispõe sobre as garantias mínimas aplicáveis a todas as crianças
acusadas de infringir leis penais, dentre as quais se destaca o respeito à sua condição de
inocente enquanto não comprovada a culpa, o julgamento célere por órgão judicial, a faculdade
de arrolar testemunhas de defesa e “ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas
as fases do processo” (BRASIL, 1989, artigo 40, 2, b, VII).
O Pacto de São José da Costa Rica, convenção de direitos humanos aprovada pela
Organização dos Estados Americanos, que também goza de status supralegal, tendo sido
promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, dispõe sobre o direito humano à
proteção da honra e da dignidade, nos seguintes termos: “Ninguém pode ser objeto de
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação” (BRASIL, 1992,
artigo 11, 1).
No mesmo dispositivo, prevê o direito à “proteção da lei contra tais ingerências ou tais
ofensas” (BRASIL, 1992, artigo 11, 3), para mais adiante prescrever, como regra de efetividade
da proteção da honra e da reputação, que “toda publicação ou empresa jornalística,
cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida
por imunidades nem goze de foro especial” (BRASIL, 1992, artigo 14, 3). Tais dispositivos
normativos, por terem sido devidamente introduzidos na ordem jurídica do Brasil, da Venezuela
e do México (OEA, 2018), incidem sobre todas as publicações analisadas por meio deste artigo.
A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, ao estabelecer os princípios, as garantias, os
direitos e os deveres para o uso da Internet no Brasil, consagra como fundamentos tanto “o
respeito à liberdade de expressão”, quanto “os direitos humanos, o desenvolvimento da
personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais” (BRASIL, 2014, art. 2º, caput e inciso
II) e elenca, dentre outros, os seguintes princípios: “garantia da liberdade de expressão,
comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; [...] proteção
da privacidade; [...] responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos
da lei” (BRASIL, 2014, art. 3º, incisos I, II e III).
A entrada em vigor da Constituição Federal marcou a separação, ao menos do ponto de
vista jurídico, do autoritarismo que cerceava direitos civis básicos por meio de um regime político
ilegítimo e que dependia de práticas antidemocráticas para permanecer no poder. Dentre essas
práticas, figurava a censura e a repressão institucionalizada e violenta a iniciativas da sociedade
8

Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº
466.343, em 3/12/2008, que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 25, assim redigida: “É ilícita a
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.
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direcionadas a contestar e a apontar incoerências e falhas governamentais, tão importantes ao
necessário e contínuo aprimoramento da Administração Pública.
Em razão de um natural movimento pendular que marca a história da humanidade, o texto
constitucional foi marcado por dispositivos quase panfletários de uma suposta ruptura
institucional, gerando na área jurídica o direcionamento de linhas interpretativas sempre para
caminhos mais libertários e menos regulatórios. Assim, a conformação político-jurídica do
momento deveria passar à margem de qualquer menção a censura e estabelecer, com muito
rigor, garantias constitucionais, dentre as quais a liberdade de informação. Comentando o direito
à crítica jornalística, incluída nessa garantia, Dirley da Cunha Júnior (2009, p. 672) sustenta que
tal direito “representa uma nota essencial de uma sociedade democrática e madura”, explicitando
que ele prevalece mesmo sobre direitos individuais da personalidade “quando verdadeira a
informação e inevitável a sua transmissão”.
Emblemático, nessa linha, o art. 220, § 2º, do texto constitucional, ao vedar expressamente,
como se isso fosse necessário, “toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística”. Dentro do clima político que marcou a Constituinte, possível concluir que tal dispositivo
deriva de uma pretensão frustrada, no sentido de que, ao restringir de forma absoluta a atuação
do Estado em área tão sensível, o mercado jornalístico seria dominado por veículos de
comunicação isentos, possuidores de linhas editoriais sérias, sem compromissos com grupos
políticos ou empresariais que continuam e tendem a continuar, por muito tempo, ditando os
rumos da nação com sua influência sobretudo econômica.
Analisando o direito à crítica jornalística, Vidal Serrano Nunes Júnior (2011, p. 136) explicita
que tal direito “se vê limitado pelos direitos à honra, à vida privada e à intimidade”, ressalvando
que “situações concretas podem ensejar uma colisão do direito de crítica com outros direitos
constitucionais, caso em que estes, e não um genérico conceito de ordem público, é que servirão
de limite ao direito de crítica” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 136). Em seguida, cita exemplos desse
tipo de situação, como a proteção da infância e da juventude prevista no art. 221 da Constituição
Federal 9, que pode “servir de anteparo à crítica jornalística”, e o direito à segurança, “conscrito
no caput do art. 5º, pode vir a coibir crítica que, desbordando-se da análise valorativa de fatos,
venha a incidir em incitação à prática de crimes” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 136). É possível
concluir, portanto, que a censura, entendida como atividade de órgãos ligados à estrutura
administrativa do Poder Executivo direcionada a controlar e a restringir o direito de crítica
exercido por veículos de comunicação e o teor de manifestações políticas, culturais e artísticas,
foi expressamente vedada pelo constituinte originário.
Dispõe a Constituição Federal, em se art. 221, que “A produção e a programação das emissoras de rádio
e televisão atenderão aos seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais
e informativas; II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que
objetive sua divulgação; III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei; IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”
(BRASIL, 1988).
9
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Mas a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que veda o exercício de atividade
censora pelo Poder Executivo, conforme antes exposto, determina, por meio do seu art. 227,
caput, que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar às crianças e aos adolescentes,
neles incluídos aqueles que são acusados da prática de atos infracionais, “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” (BRASIL,
1988). O mesmo dispositivo também impõe que tais pessoas, em razão do seu peculiar estágio
de desenvolvimento, devem ser colocadas “a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
Dando concretude a tais disposições constitucionais, em consonância com os direitos
humanos previstos na Convenção dos Direitos da Criança e no Pacto de São José da Costa
Rica, o Estatuto da Criança e do Adolescente vedou, por meio de seu art. 143, caput, “a
divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e
adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional” (BRASIL, 1990). A norma, de grande
amplitude, consagra garantia contra a violação da honra e da privacidade de crianças e
adolescentes acusados de atos infracionais, dando densidade normativa ao direito fundamental
ao respeito10, que consiste, conforme dicção do art. 17 do Estatuto, “na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais” (BRASIL, 1990).
Reconhecendo a importância da liberdade comunicação para o regime democrático, o
parágrafo único do art. 147 do Estatuto previu, desde a sua redação originária, a possibilidade
de veiculação de notícia envolvendo o fato, desde que ela não identifique a criança ou o
adolescente, com vedação expressa do uso de fotografia e da referência a nome, apelido,
filiação, parentesco e residência. Por meio da Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003, foi
acrescida11 a expressão “e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome” (BRASIL, 1990).
Válter Ishida enfatiza que tal norma tem por objetivo proteger a dignidade e a intimidade
dos adolescentes “contra publicações de jornais, revistas, televisão, rádio etc” que realizam a
exploração, de forma sensacionalista, da “desgraça alheia e da criminalidade que fornecem alta
vendagem e público” (ISHIDA, 2016, p. 412), razão pela qual a lei coíbe tais abusos também

Leciona Flávio Frasseto (2005, p. 67), que “o direito ao respeito envolve a questão da preservação da
imagem, tão freqüentemente violada quando se trata de adolescente infrator. Aqui, tanto quanto o da
polícia, é importante o papel da imprensa, em respeitar e, portanto, garantir o direito; o da polícia, em
garantir e fazer respeitar, isto é, em promover o direito”. Nessa linha, o art. 18 do Estatuto enuncia ser
“dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”
11
O dispositivo em vigor contém a seguinte redação: “Art. 147 [...] Parágrafo único. Qualquer notícia a
respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a
nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.”
(BRASIL, 1990, destaque acrescido)
10
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com punições fundamentadas no direito administrativo sancionador. Quanto “à liberdade de
veiculação de imagens pela imprensa de menores, existe limitação da mesma em prol da
dignidade da criança e do adolescente” (ISHIDA, 2016, p. 412).
Possível concluir, portanto, que um homicídio praticado por adolescente, levando à sua
apreensão em flagrante ou não, pode ser objeto de notícia veiculada pela imprensa, desde que
não constem da publicação – (a) fotografia; (b) nome; (c) apelido; (d) filiação; (e) parentesco; (f)
residência; (g) iniciais do nome e sobrenome. Conforme publicação técnica, voltada a jornalistas,
tais vedações buscam preservar os adolescentes acusados de “constrangimentos (que,
especialmente no caso de garotos e garotas em conflito com a lei, podem evoluir para
retaliações), além de evitar que sua eventual condição de autor de ato infracional seja fixada
indeterminadamente no imaginário popular” (BRASIL, 2012, p. 79), o que contraria a peculiar
condição de pessoa em desenvolvimento, que demandará, a partir dos fatos apurados, complexo
processo de ressocialização.
A curiosidade que naturalmente surge quando graves ilícitos são praticados não pode levar
à exposição do adolescente acusado, sob pena de violação do direito fundamental ao respeito.
O direito de a sociedade obter informações sobre o fato, de grande importância para a
democracia, encontra limitadores expressos, previstos nas regras antes citadas, representando
conformação político-jurídica devidamente amparada nos direitos antes referidos.
Com o intuito de coibir a violação dos deveres de proteção ao direito fundamental ao
respeito, o Estatuto prevê, em seu art. 247 12, infração administrativa apenada com multa de até
20 (vinte) salários de referência, passível de majoração até o dobro, em caso de reincidência,
para todo aquele que “Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio
de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial
relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional” (BRASIL, 1990).

Os parágrafos desse dispositivo estão assim redigidos: “§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total
ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração
que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação,
direta ou indiretamente. § 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou
televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da
publicação ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do
periódico até por dois números.” (BRASIL, 1990) O trecho riscado foi julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, acatando pedido formulado pelo então Procurador-Geral da República. Consta da
ementa: “A Constituição de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade de manifestação do
pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não
sofrerá qualquer restrição, observado o que nela estiver disposto. 2. Limitações à liberdade de
manifestação do pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita ou
implicitamente prevista na própria Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 869, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/1999, DJ 04-06-2004 PP-00028 EMENT VOL-02154-01 PP-00021). Fazendo-se
uma leitura da decisão “a contrario sensu”, é possível concluir que o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a higidez constitucional da proibição contida no tipo sancionador, restringindo a pronúncia da
inconstitucionalidade da pena que viola a liberdade de manifestação do pensamento.
12
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A amplitude do tipo sancionador brasileiro, portanto, é maior que a do art. 143 do Estatuto,
na medida em que o seu § 1º refere a exibição de fotografia, total ou parcial, e inclui na vedação
a cobertura dos procedimentos que tramitam nas esferas policial, administrativa e judicial. Busca,
com isso, preservar a honra e a dignidade das crianças e dos adolescentes acusados da prática
de atos infracionais, lançando mão de ferramentas repressivas à disposição do Sistema de
Justiça, no âmbito do qual ocorre a apuração das infrações às normas de proteção por meio do
procedimento previsto nos arts. 194 e seguintes (BRASIL, 1990).
A legislação mexicana (MÉXICO, 2014) estabelece como violação à intimidade de crianças
e adolescentes a exposição de sua imagem, nome, dados pessoais ou referências que permitam
sejam eles identificados, incluindo expressamente, como alvos da proteção, vítimas, ofendidos,
testemunhas ou pessoa em desenvolvimento que esteja relacionado de qualquer maneira com
a prática de um delito, para evitar sua identificação pública13.
No art. 227 da lei em vigor na Venezuela (2014), está prevista a sanção de multa de trinta
a noventa unidades tributarias, similiar à fixada no Brasil quando da edição do Estatuto da
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). No entanto, o mesmo dispostivo tutela de forma mais
ampla crianças e adolescentes, ao prever que o ilícito abrange a publicação de dados que
permitam a identificação de crianças e adolescentes que sejam sujeitos ativos ou pasivos de um
ato punível 14. Na legislação peruana, também se repete a estratégia de vedar de maneira mais
ampla15 a exposição dessas pessoas em desenvolvimento, incluindo acusados, vítimas e
testemunhas de fato qualificado por lei como delito. Esse modelo vigorou no Brasil até a
revogação do Código de Menores, já que o seu art. 63, § 1º, tipificava a conduta de exibir
“fotografia de menor em situação irregular ou vítima de crime, ou qualquer ilustração que lhe diga
respeito ou se refira a atos que lhe sejam imputados, de forma a permitir sua identificação, direta
ou indiretamente” (BRASIL, 1979).

Consta da norma legal: “Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas,
ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de
evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya
la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia” (MÉXICO,
2014).
14
Consta da norma legal: “Artículo 227. Violación de la confidencialidad Quien exhiba o divulgue, total o
parcialmente, cualquier acto, declaración o documento impreso o fotográfico contenido en procedimiento
policial, administrativo, civil o judicial relativo a niños, niñas o adolescentes, sujetos pasivos o activos de
un hecho punible, fotografías o ilustraciones de tales niños, niñas o adolescentes que permitan su
identificación directa o indirectamente, será sancionado o sancionada con multa de treinta unidades
tributarias (30 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.), salvo la excepción prevista en el artículo 65
de esta Ley” (VENEZUELA, 2007).
15
Consta da norma legal: “Artículo 6º.- A la identidad.- El niño y el adolescente tienen derecho a la
identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su
personalidad. [...] Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores,
partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de
los medios de comunicación” (PERU, 2000).
13
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Atualmente, a sanção de multa será aplicada no Brasil por decisão judicial devidamente
fundamentada, em clara atuação anômala do Poder Judiciário, desempenhando funções de
polícia administrativa. Não cabe, nos restritos limites deste trabalho, analisar criticamente tal
modelo legal, mas deve ser destacado que ele decorre do arranjo institucional que vigorou no
Brasil durante décadas, constante do Código de Menores, e que garante aos autuados por
infrações administrativas o gozo dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. Esse modelo,
similar ao venezuelano (VENEZUELA, 2007), não é adotado pelo México (2014), que atribui a
competência de processar e julgar violadores das normas a órgão do Poder Executivo.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, ao dispor de forma bastante rigorosa
quando o assunto é tutela do direito fundamental ao respeito de crianças e adolescentes
acusados da prática de atos infracionais 16, prevendo sanções de multa e de apreensão das
publicações, contempla garantias processuais aos acusados de violar os direitos à honra e à
privacidade desses adolescentes. Mas as repercussões jurídicas desse tipo de ilícito não se
esgotam na seara administrativa. Como forma adicional de responsabilização, figura a
intervenção jurisdicional para a tutela dos direitos da personalidade de cada criança ou
adolescente indevidamente exposta, além da possibilidade de lesão a direitos coletivos na
hipótese de reiteradas publicações violadores do dever de proteção.
No art. 201, ao dispor sobre o Ministério Público, o Estatuto prescreve que a Instituição
pode “promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência”, destacando, em seu § 1º que “a
legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei” (BRASIL,
1990). Uma vez que a doutrina da proteção integral exige a atuação não só da família e do
Estado, mas também da sociedade, no sentido de defender os direitos fundamentais de crianças
e adolescentes, a postura adotada por veículos de comunicação, no sentido de ignorar
reiteradamente os comandos normativos que vedam a exposição midiática de adolescentes
acusados da prática de atos infracionais, enquadra-se em ilícito violador de direitos difusos com
potencial de causar danos para toda a sociedade.
Tal situação deve receber a devida atenção por parte do Ministério Público e das
organizações da sociedade civil que contemplam, em seus objetos sociais, a defesa dos
interesses difusos de crianças e adolescentes, com legitimidade para o ajuizamento de ações
civis públicas direcionadas à condenação dos violadores contumazes dos deveres antes

16

O Estatuto da Criança e do Adolescente chega a prever sanções penais a serem aplicadas a delegados,
membros do Ministério Público e magistrados que violem direitos fundamentais de crianças e adolescentes
acusados da prática de atos infracionais, conforme arts. 230, 231 e 234, este redigido nos seguintes
termos: “Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de
criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: Pena - detenção de
seis meses a dois anos.” (BRASIL, 1990)
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mencionados e à remoção das publicações, fazendo uso dos instrumentos jurídicos inibitórios
consagrados 17 na legislação brasileira e na doutrina (MARINONI, 2010).
A condenação do responsável pela violação ao dever de abstenção quando do exercício
da atividade informativa não se restringe a compensar os danos morais sofridos pelo adolescente
e por seus familiares, em razão da lesão à honra subjetiva e objetiva, pois é cabível o
reconhecimento de dano moral coletivo18, em razão da reiterada prática de ilícitos, especialmente
quando reiteradas representações são ajuizadas contra o veículo de comunicação e as
publicações continuam a ocorrer.
Xisto Tiago de Medeiros Neto (2007), nesse sentido, destaca o avanço normativo na
proteção dos interesses de essência moral (extrapatrimonial) e aos direitos coletivos lato sensu,
e afirmar como necessária a imediata reação do Direito frente a condutas configuradoras de
“lesão a interesses juridicamente protegidos, de caráter extrapatrimonial, titularizados por uma
determinada coletividade. Ou seja, adquiriu expressivo relevo jurídico, no âmbito da
responsabilidade civil, a reparação do dano moral coletivo (em sentido lato)” (MEDEIROS NETO,
2007, p. 134).
Soma-se às sanções no âmbito civil, individual e coletivo, e administrativo, a tutela penal
frente aos agentes do Estado que realizam a captura e a difusão das imagens dos procedimentos
de apreensão em flagrante e apresentação do adolescente acusado na Delegacia de Polícia. A
Lei nº 4.898/1965, que dispõe sobre o abuso de autoridade, tipifica como atividade criminosa a
conduta de “submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei” (BRASIL, 1965, art. 4º, “b”), com previsão de penas privativas de liberdade e
sanções administrativas que vão da advertência à demissão a bem do serviço público.
Tramita no Congresso Nacional, proposta de atualização da referida lei, contendo a
redação final do texto aprovado no Senado Federal tipo penal específico, mais detalhado, que
prevê pena de detenção, por até 2 (dois) anos, para quem “Fotografar ou filmar, permitir que
fotografem ou filmem, divulgar ou publicar filme ou filmagem de preso, internado, investigado,
indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante
constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou à execração pública”
(BRASIL, 2017).
Ao dar grande espaço a atos criminosos praticados, inclusive por adolescentes, sem
investigar as causas desse fenômeno, os veículos de comunicação impulsionam políticas de
Dispõe o Código de Processo Civil, em vigor por força da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015: “Art.
497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir
a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração
da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo” (BRASIL, 2015, destaque acrescido).
18
Seguindo a mesma linha da Primeira e da Segunda Turma, a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça reconheceu, em 26/3/2017, ao julgar Recurso Especial nº 1.487.046, dano moral coletivo causado
por posto de combustível que reiteradamente descumpria normas de proteção ao consumidor.
17
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segurança pública que adotam como fundamentos, segundo Luiz Flávio Gomes, a “desigualdade
extrema, a força, a violência, ou seja, a destruição da própria sociedade, que viverá submetida
a um estado de exceção permanente (com a suspensão dos direitos fundamentais)” (GOMES;
GAZONTO, 2016, p. 66). O autor enfatiza ser “o império dos direitos e da lei” o verdadeiro aferidor
da evolução social e que “o objetivo a ser perseguido é, por conseguinte, a operatividade deles,
não o incremento do estado de exceção (que não passa de desenvolvimento do subdesenvolvimento)” (GOMES; GAZONTO, 2016, p. 66).
Sérgio Adorno (2002) destaca que as “imagens veiculadas pela imprensa e pela mídia
eletrônica, cada vez mais frequentes e cotidianas, pintam cenários dramáticos com cores muito
fortes”. Tais cenários, na grande maioria das vezes, exibem “jovens, alguns até no limiar entre a
infância e a adolescência, audaciosos, violentos, dispostos a tudo e prontos para qualquer tipo
de ação, inclusive matar gratuitamente” (ADORNO, 2002, p. 49). Essa forma de retratar os jovens
é, segundo ele, fruto da requalificação dos jovens, que se intensificou após a Segunda Guerra
Mundial, de sujeitos tutelados para sujeitos autônomos e, portanto, na visão social 19, também
responsáveis por seus atos.
É nesse cenário que os próprios órgãos encarregados da execução das políticas públicas
de defesa20 dos direitos humanos de crianças e adolescentes contribuem para a alimentação
desse tipo de estratégia midiática, danosa aos direitos fundamentais dos acusados, já que muitas
das imagens veiculadas pelos veículos de comunicação são originárias de equipamentos
manipulados pelos próprios integrantes das guarnições policiais que realizam a apreensão dos
adolescentes, repassando-as logo em seguida por meio de mensagens eletrônicas remetidas do
próprio aparelho de telefone celular.
Isso quando não é o próprio órgão de comunicação social da polícia que produz e publica
a notícia na Internet, provavelmente com o intuito de apresentar para a sociedade resultados do

Disserta Adorno (2002, p. 50-51): “Nesse contexto, os jovens – particularmente adolescentes – sofrem
como que um processo de requalificação. De seres tutelados, ganham autonomia. São capazes, por conta
própria e movidos por uma lógica social própria à sua geração, de intervir nos rumos da
contemporaneidade. Lado a lado com as imagens positivas associadas ao mercado e ao desempenho
profissional – entre as quais, voracidade, rapidez, em consonância com o ritmo frenético das sociedades
pós-industriais, inteligência e sagacidade –, emergem igualmente imagens negativas que os associam ao
perigo e à insegurança, imagens representadas pelo envolvimento passional nas causas religiosas,
étnicas e éticas; pela precodidade com que se autonomizam dos controles tradicionais, constituem e
desfazem elos efetivos e sexuais com uma naturalidade antes desconhecida; envolvem-se com tudo aquilo
que remete ao perigo: esportes violentos, gangues, uso e tráfico de drogas, crime violento e organizado.
Não sem motivos, mudou e vem mudando substantivamente a presença desses jovens na literatura
especializada em desvio, crime e divergência”.
20
A Resolução nº 113/2006 do CONANDA assim dispõe: “Art. 6º O eixo da defesa dos direitos humanos
de crianças e adolescentes caracteriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às
instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da
infância e da adolescência, para assegurar a impositividade deles e sua exigibilidade, em concreto. Art. 7º
Neste eixo, situa-se a atuação dos seguintes órgãos públicos: [...] V - polícia civil judiciária, inclusive a
polícia técnica; VI - polícia militar; [...]” (BRASIL, 2006).
19
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trabalho desenvolvido em políticas de segurança pública de discutível efetividade 21, divorciada
de programas de governo comprometidos com o enfrentamento das causas sociais que levam à
necessidade de canalização dos vultosos recursos para projetos repressivos voltados a ilícitos
praticados por pessoas que ainda se encontram na fase de desenvolvimento da sua
personalidade, como são os adolescentes.
Notícias publicadas pela Polícia Militar do Estado de Sergipe, violadoras do direito
fundamental ao respeito de adolescentes acusados (PM, 2016; PM, 2017), são demonstrações
de uma demanda por uma informação que surge no seio da sociedade que rapidamente julga –
com base em curto texto escrito com notória deficiência da técnica jornalística – o adolescente
apreendido por guarnição da Polícia Militar logo após tentar furtar gêneros alimentícios move-se
com base em “sublime ‘sentimento moral’, uma condição que, a partir da Primeira Guerra
Mundial, se tornaria familiar nas sociedades de massa e nos grandes estados totalitários do
nosso tempo” (AGAMBEN, 2010, p. 58). Por essa lógica, os adolescentes em conflito com a lei,
ao invés de serem tutelados, são combatidos por uma ação militarista, fundada nos três pilares
citados pela doutrina, “quais sejam: a hierarquia, a disciplina e a existência de um inimigo a ser
combatido” (LIMA; OLIVEIRA, 2016, p. 96).
Esse perigoso movimento de crescente poder das forças policiais preocupa pela
potencialidade de fragilização das bases democráticas do Estado de Direito. Leva parcela
significativa da população, inclusive pessoas com nível de instrução alto, a comemorar
linchamentos de adolescentes, a partir de emoções que são fruto do próprio terrorismo midiático
implantado no meio social, em movimento que se retro-alimenta. Maria Stela Grossi Porto analisa
a problemática da transformação da própria segurança pública em mídia e expõe que o
fenômeno vem ocorrendo em setores da polícia, exemplificando com a situação do Distrito
Federal, onde policiais, com objetivo de “atestar maior credibilidade à sua atuação [...] estão
produzindo jornais que, na contramão da cobertura da grande imprensa (que evita mostrar
imagens chocantes em situações de violência), estampam em suas manchetes imagens de
grande crueldade e realismo”. Segundo ela, tal noticiário exibe “corpos mutilados, deformados,
decompostos” (PORTO, 2009 p. 229).
Trata-se, portanto, de reafirmar as representações tão “recorrentes no espaço da
segurança pública, segundo as quais ‘bandido bom é bandido morto’” (PORTO, 2009, p. 230).
Como será exposto no próximo tópico, o comportamento adotado pelos sete veículos de
Bauman (2016, p. 21) sustenta que o monopólio da força “requer que o poder (isto é, a capacidade de
realizar) nas mãos do Estado seja grande o bastante – superior – para lhe dar vantagem num eventual
confronto com poderes hostis ou prejudiciais à ordem, que ele instaura e guarda. Também requer que as
instituições geridas pelo Estado sejam dotadas de autoridade exclusiva para decidir em que propósitos e
objetivos o poder superior é aplicado. Satisfazer ambas as condições assegura ao Estado a capacidade
prática de estabelecer a fronteira que separa “poder” (distribuição de força politicamente endossada) e
“violência” (uso da força sem endosso político). Eu acredito que o ambiente de vulnerabilidade de hoje
disseminado pode ser atribuído ao fato de essas condições não serem observadas. O “monopólio da força”
pelo Estado é hoje quase uma ilusão, e cada vez mais é visto como tal”.
21
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comunicação pesquisados espelha essa tendência de incremento do grau de sensacionalismo
no noticiário policial, que parte dos próprios órgãos públicos envolvidos no enfrentamento da
criminalidade, como se isso fosse causar medo 22 aos criminosos, quando o efeito é justamente
o contrário, em razão do temor e do sentimento de insegurança, muitas vezes exagerado, que
passa a afligir a população.

3 Análise das notícias pesquisadas
Fixadas as premissas dogmáticas relativas à tutela do direito fundamental ao respeito de
crianças e adolescentes acusados da prática de ato infracional, tanto no Brasil quanto no México
e na Venezuela, notadamente quanto aos deveres de abstenção direcionados ao resguardo da
honra e da privacidade, foram realizadas pesquisas de notícias publicadas na Internet em
veículos de comunicação das cidades de Los Cabos e Acapulco (México); Natal, Fortaleza e
Belém (Brasil); Caracas e Guayana (Venezuela), todas listadas entre as dez primeiras colocadas
no estudo “50 ciudades más violentas del mundo en 2017”, realizado pelo “Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal” (METODOLOGIA, 2018). Com auxílio do
mecanismo de busca do Google, utilizando o modo de navegação anônima do navegador
Chrome, para que os resultados não fossem influenciados por anteriores pesquisas, identificouse o domínio do principal veículo de comunicação online da cidade, qual seja, aquele listado em
primeiro lugar com utilização da combinações das palavras “menor”, “apreendido”, “adolescente”
e “detenido” com o nome da cidade. Em seguida, foram capturadas em pdf as dez primeiras
ocorrências obtidas a partir da combinação das palavras com a expressão “site:[domínio]”.
A opção por pesquisar em veículos de comunicação “online” foi adotada levando em conta
o baixo custo para coleta de dados, na medida em que foi necessário unicamente um computador
conectado à internet e a crescente audiência que tal noticiário vem tendo. A pesquisa em notícias
veiculadas por rádios, embora necessária e relevante, considerando a quantidade violações dos
deveres jurídicos de proteção aos adolescentes, consumiria muito mais tempo para a coleta das
amostras e não poderia apresentar execução retrospectiva, como no presente estudo,
demandando a gravação de longas horas de programação para posterior análise minuciosa a
fim de encontrar referências nas falas dos apresentadores e repórteres que levassem à
identificação dos adolescentes, seja pela sua descrição física, seja pela indicação de dados
pessoais que, somados a informações que circulam entre as pessoas, permitem esse
identificação.
As notícias localizadas nos sete veículos de comunicação, a partir dos parâmetros de
busca antes mencionados, foram analisadas com base nas seguintes modalidades de ilícito –

22

Dissertando sobre a estratégia de política criminal baseada na prevenção geral, centrada na ameaça da
pena, Luigi Ferrajoli (2006, p. 192) pondera que ela não impede “o terrorismo penal legislativo”, por ser,
“mais eficaz quanto mais elevadas e severas forem as penas cominadas”. Adverte que, por essa lógica, o
trágico ponto de chegada será “a pena de morte para todos os crimes” (FERRAJOLI, 2006, 192).
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(a) divulga, “total ou parcialmente, sem autorização devida [...], nome, ato ou documento de
procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua
ato infracional (art. 247, caput, do ECA)”; (b) “exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança
ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito” (art.
247, § 1º, primeira parte, do ECA); e (c) faz referência a “nome, apelido, filiação, parentesco,
residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome” (art. 247, § 1º, parte final, c/c art. 143,
parágrafo único, do ECA).
As 70 (setenta) notícias foram localizadas em veículos de comunicação que utilizam os
domínios: (1) Los Cabos: bcsnoticias.mx; (2) Acapulco: eluniversal.com.mx; (3) Natal:
agorarn.com.br; (4) Fortaleza: cnews.com.br; (5) Belém: g1.globo.com; (6) Caracas:
notitotal.com; e (7) Guayana: eldiariodeguayana.com.ve.
Todas elas incorreram na vedação de divulgação de procedimento policial que dizem
respeito a adolescente acusado da prática de ato infracional, revelando que a abordagem
midiática do fenômeno infracional passa pelo enfoque da atuação policial contra pessoa
supostamente investida de altos poderes de causar danos à Sociedade. Em outras palavras, as
mídias “online” dos municípios do interior nordestino, conforme demonstra a integralidade da
amostra coletada, parte de um discurso equivocado, colocando adolescentes na qualidade de
algozes da sociedade e as forças policiais como representantes do “bem”, daquela parte do
Estado que não se omite no enfretamento da violência praticada pelos adolescentes.
Falta a tais notícias o necessário juízo crítico do bom jornalismo23, responsável por levantar
questionamentos de fundo social, analisando a problemática daquele específico ato de violência
em conjunto com outras violências exercidas historicamente e que têm como vítima o
adolescente acusado e uma longa cadeia de ascendentes que não tiveram mínimos direitos
sociais respeitados pelo mesmo Estado que lança agora sobre uma pessoa em desenvolvimento
toda a força punitiva de seu aparelho repressor policial. Para tais jovens, muito mais relevante
seria a atuação dos órgãos que integram o Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos

Consta do “Guia de referência para a cobertura jornalística”, elaborado pela organização não
governamental ANDI – Comunicação e Direitos, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, que “o jornalista deve apurar detalhes relevantes sobre os personagens da
notícia, como grau de escolaridade, condições de moradia, situação familiar e tipo de envolvimento entre
vítima e agressor. Quando a história é bem contada, o leitor entende os contextos sociais de exclusão que
vulnerabilizam os adolescentes e favorecem a prática de atos infracionais. [...] Não é possível fazer uma
boa matéria ouvindo apenas a Polícia, por exemplo. Além da vítima ou de seus familiares, é necessário
dar voz ao acusado (lembrando que, no momento da apreensão, sua condição ainda é de suspeito), sem
expor sua identidade, obviamente. [...] Importante lembrar, ainda, que o Estatuto da Criança e do
Adolescente prevê sanções para os veículos de comunicação que praticarem esse tipo de abuso. [...] Não
publique textos nem divulgue fotos ou vídeos que, mesmo desfocados ou com nomes omitidos, possam
provocar risco para os jovens e seus familiares. [...] O uso de tarjas pretas sobre os olhos não é uma
solução eficiente, pois a identificação pode ocorrer a partir de aspectos de outras partes do corpo ou do
vestuário. Além disso, o recurso tem sido condenado por alguns especialistas, com base no pressuposto
de que pode remeter a significados anteriores à Doutrina da Proteção Integral, quando esse tipo de
tratamento editorial de fotos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social era
recorrente” (BRASIL, 2012, p. 71-72).
23
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Adolescentes, por meio de serviços nas áreas social, educacional e de saúde. Destaque-se
ainda, quanto à deficiente qualidade jornalística, a utilização reiterada, na amostra analisada, da
expressão “adolescente infrator”, ao invés do termo “adolescente em conflito com a lei”, muito
mais adequada, na medida em que implica “uma condição temporária (está em conflito) e não
uma condição permanente” (GALLO; WILLIAMS, 2005, p. 83).
Ao lado dessa ilicitude, também foram apuradas violações baseadas nos dois outros
parâmetros definidos na metodologia desse trabalho, com 19 (dezenove) notícias, ou seja,
27,14% (vinte e sete vírgula quatorze por cento) da amostra, exibindo total ou parcialmente
fotografias dos adolescentes acusados, e 24 (vinte e quatro), ou seja, 34,28% (trinta e quatro
vírgula vinte e oito por cento) da amostra, apresentando informações que viabilizam a
identificação do adolescente por outros meios que não o registro de sua imagem. Em 13 (treze)
notícias, quase um quinto da amostra analisada, as informações sobre os procedimentos
policiais foram ilustradas tanto com fotografias dos acusados, quanto por dados textuais que
permitem a sua identificação.
Os gráficos abaixo detalham a incidência cumulativa de cada uma das modalidades de
ilícito utilizadas para análise do material coletado:
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Gráfico 1: incidência das três modalidades de ilícito em toda a amostra analisada.
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Gráfico 2: incidência das modalidades de ilícito em cada um dos veículos pesquisados.

Aspecto relevante para a interpretação dos dados coletados é a dispersão das setenta
notícias que foram localizadas em março de 2018. Como se observa no Gráfico 3, apenas 22
(vinte e duas) delas foram publicadas antes de março de 2016. As outras 48 (quarenta e oito)
notícias, ou seja, mais de 68,5% (sessenta e oito vírgula cinco por cento) da amostra, foram
publicadas com menos de dois anos da coleta.
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Gráfico 3: dispersão das notícias analisadas, considerando a data de publicação.
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Cumpre frisar que a metodologia de pesquisa consistia na identificação das dez primeiras
ocorrências para cada um dos veículos de comunicação, segundo o mecanismo do Google, e
que muitas outras notícias poderiam ter sido localizadas e analisadas. No entanto, verificar a
concentração de menos de um terço da amostra com distância temporal superior a dois anos
atesta a facilidade com a qual tais notícias podem ser localizadas e a alta frequência daquelas
que violam o direito fundamental ao respeito.

4 Considerações finais
A atuação da imprensa, apesar de representar um pressuposto da existência do regime
democrático, não pode ocorrer com liberdade plena, posto que não é dado a qualquer nação que
pretenda ostentar o status de democracia, deixar de tutelar os direitos fundamentais, sobretudo
daqueles que se encontram no início da formação, na condição especial de pessoa em
desenvolvimento, mesmo que em tal período se envolvam com atos ilícitos.
Nesse sentido, as normas que tutelam o direito fundamental ao respeito dos adolescentes
acusados da prática de atos infracionais visam a fixar limites para o exercício da liberdade de
imprensa, permitindo a veiculação de notícias que abordem os atos praticados, desde que elas
não descrevam a atuação policial ou os outros procedimentos previstos em lei para a apuração
dos fatos e aplicação das medidas legais cabíveis.
Diante do grande número de notícias e da facilidade com a qual elas foram localizadas,
todas violando ao menos um dos deveres impostos pelas normas jurídicas que vigoram nos três
países da América Latina, é possível concluir pela baixíssima efetividade da política pública de
fiscalização e de repressão a tais ilícitos, considerando a facilidade com a qual os órgãos
integrantes do sistema de justiça poderiam apurar e responsabilizar os autores dessa
modalidade de infração às normas de prevenção. Observe-se, ademais, que o modelo mexicano
de tutela administrativa, que não atribui ao sistema de justiça as funções fiscalizatórias, não
apresentou resultados que atestem uma maior efetividade de tal modelo.
Para modificação desse lamentável quadro de violação e de inação estatal, são propostas
cinco estratégias de enfrentamento por parte dos órgãos que integram o Sistema de Garantia
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e pelas instâncias da sociedade civil que militam
na área de defesa dos direitos humanos.
A primeira é melhorar o monitoramento e a comunicação entre os órgãos, de maneira que
todas as notícias de prática desse tipo de infração administrativa cheguem rapidamente ao
conhecimento do Poder Judiciário, o que pode ocorrer pelo envio de mensagens eletrônicas,
realização de reuniões periódicas, estreitamente dos vínculos institucionais por meio da
formação de comitês, dentre outras maneiras de integrar os órgãos do referido Sistema.
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Cabe enfatizar que, a exemplo desta pesquisa, os custos para acompanhamento das
publicações veiculadas pela Internet são consideravelmente baixos e com perspectivas de
retorno tanto por meio da aplicação das sanções pelo Poder Judiciário, levando a reforço no
financiamento do Sistema, quanto pela identificação de outras formas de violação de direitos
humanos relatadas nas notícias e nos comentários publicados pelos leitores. Portanto, as
organizações não governamentais, por menor que seja a sua estrutura administrativa, podem
contribuir com dito monitoramento.
Como segunda estratégia, propõe a priorização dos procedimentos judicias e extrajudiciais
direcionados à repressão de tais ilícitos. Embora tais infrações administrativas sejam
processadas por meio de rito extremamente simplificado, não é incomum a tramitação lenta dos
feitos, levando muitas vezes à prescrição. Por se tratar de causa ligada a direitos de crianças e
adolescentes, ao menos no plano difuso, cabe aos magistrados que atuam em varas únicas,
conceder a prioridade prevista em lei para as demais demandas fundamentadas no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
A terceira estratégia, que também objetiva a celeridade no trâmite dos feitos, é a de criação
de varas especializadas e a instituição de núcleos regionais para atuação coordenada das
promotorias de justiça com atribuições de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A partir
dessa atuação especializada, procedimentos podem ser racionalizados e problemas regionais
enfrentados com mais celeridade e eficiência. Notícias publicadas por um veículo de
comunicação de uma cidade média são reproduzidas em outros veículos da região, exigindo
repressão uniforme para eliminação da notícia ou redução de sua repercussão na maior medida
possível.
O reforço da tutela do direito ao respeito pela via coletiva é a quarta estratégia direcionada
a dotar o enfrentamento desse tipo de ilícito de mais efetividade, pois ela viabiliza a ampliação
das sanções aos veículos de comunicação que reiteram a prática de publicar notícias, mesmo
demandados em razão das infrações administrativas. Caracterizada a intenção de violar o direito
ao respeito dos adolescentes, de forma reiterada e com o intuito de lucro, já que tal postura leva
ao aumento da audiência, tanto o Ministério Público quanto instâncias da sociedade civil
legitimadas para o ajuizamento de ação civil pública podem pleitear a fixação de multas mais
elevadas do que as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive para remoção
em bloco das notícias que ainda estejam no ar, mesmo após o processamento das
representações apresentadas pela Promotoria de Justiça.
Nessas mesmas ações cíveis, como quinta estratégia, pode ser requerida a condenação,
por meio de tutela ressarcitória, para ser compensada a lesão a direitos transindividuais,
considerando a ocorrência de dano moral coletivo.
Cumpre destacar, por fim, o importante papel que a sociedade civil pode e deve
desempenhar, ajuizando ações civis públicas para a tutela dos direitos de crianças e
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adolescentes, fazendo uso da legitimidade conferida pelo sistema de tutela coletiva brasileiro, ou
representando ao Ministério Público, caso não haja estrutura de assessoria jurídica apta ao
acompanhamento desse tipo de demanda, a partir do simples monitoramento das notícias
publicadas na internet e da remessa, também por meio eletrônico, das informações à Promotoria
de Justiça com atribuições, à Procuradoria-Geral de Justiça ou mesmo à ouvidoria.
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