


A aprovação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 
1990, ultrapassa, no campo 
simbólico, o conceito de 
regulam entação formal do artigo 
227da Constituição. G uarda em 
si um  potencial fantástico de 
renovação, no resgate do valor da 

'  criança e do adolescente com o 
seres hum anos - sujeitos de 
direitos - portadores de vida, que 
devem receber total dedicação; 
titulares de direitos especiais, por 
serem pessoas em 
desenvolvimento.

O  Estatuto exige um  tratam ento  
especial, prioritário, e, para 
garanti-lo, obriga o conjunto  da 
política, da econom ia e da 
organização social a operar um 
reordenam ento; a revisar 
prioridades políticas e de 
investim entos; a colocar em 
questão o m odelo de 
desenvolvim ento e respectivo 
projeto da sociedade, excludente 
e perverso.

O  Sistema de G arantia de 
D ireitos, esboçado inicialm ente 
por W anderlino Nogueira, em 
1993, foi assum ido pelo 
C E N D H E C , que in tu iu  a sua 
extraordinária potencialidade 
para garantir a proteção integral 
à criança e ao adolescente e o 
transform ou na sua interpretação 
política do Estatuto e na 
estratégia fundam ental de sua 
intervenção.
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Os CA DERNO S C E N D H E C  têm por objetivo divulgar a reflexão do Centro sobre a sua 
atividade no âmbito das suas linhas de atuação: Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Direito à Cidade.
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APRESENTAÇÃO

O Centro Dom Helder Câmara - CENDHEC vem desenvolvendo há quatro anos 
um programa de capacitação e treinamento de pessoal na área dos direitos da Cri
ança e do Adolescente, para agentes sociais e técnicos que lidam profissionalmente 
com os temas conexos: conselheiros de direitos e conselheiros tutelares, educado
res populares, policiais civis e militares, operadores do direito, agentes comunitá
rios de saúde, guardas metropolitanos, professores e diretores de escolas públicas.

Mais de oito mil pessoas passaram por esses cursos sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, conhecendo as informações básicas e o espírito dessa lei, discutin
do situações de prática e avaliando o aprendizado obtido.

Em que pesem as avaliações positivas na grande maioria dos casos, sentimos a ne
cessidade de um enfoque mais voltado para a ação de implementar o Sistema de 
Garantia de Direitos na prática dos conselhos, dos serviços e programas de atendi
mento e especificamente dos agentes sociais e técnicos, no dia-a-dia das comuni
dades. Faltam ainda idéias novas e sobretudo iniciativas concretas de 
implementação eficiente e eficaz do Estatuto. Faltam materiais didáticos adequa
dos aos níveis de compreensão mais simples de uma legião de pessoas cheias de 
entusiasmo e boa vontade, que não alcançam mais das vezes um estilo realmente 
técnico de abordagem do Estatuto, sem distorções ideológicas.

Este livro é uma tentativa de oferecer um referencial teórico sólido, apoiado na 
reflexão coletiva e na prática do CENDHEC, em dez anos cie atividades no campo 
da proteção jurídico-social de crianças e adolescentes vítimas de violência e explo
ração e da responsabilização socio-educativa de adolescentes em conflito com a lei, 
com a capacitação daqueles diversos públicos-alvo.

A sua estrutura temática é guiada pelo Sistema de Garantia de Direitos, inferido 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, em torno de cujos eixos se organizam as 
exposições teóricas e os estudos de caso. Dessa inspiração nasce a divisão em seis 
módulos, dispostos como segue:

Módulo I - aborda a evolução e a atualidade dos Direitos Flumanos, aí situando 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente; com uma explicitação genérica sobre os direitos fundamen
tais da infância e da adolescência.
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Módulo II - baseado no entrechoque conjuntural dos discursos em torno do Esta
tuto, trata dos mitos que alimentam, de um lado, o discurso do senso comum e 
de uma determ inada visão jurídico-politico-institucional repressiva e 
assistencialista e de outro lado, a D outrina Jurídica da Proteção Integral 
corporificada na Convenção internacional e na lei federal 8.069/90; apresenta 
ainda, em linhas gerais, o Sistema de Garantia de Direitos.

Módulo III - organizado em torno do eixo estratégico da Promoção, no Sistema de 
Garantia de Direitos, analisa a política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente, os organismos encarregados de sua elaboração, coordenação, exe
cução e controle e os instrumentos para sua operacionajização

Módulo IV -  trata do eixo da Defesa, examinando a questão da administração 
(aplicação) de justiça às crianças e aos adolescentes, quando têm seus direitos 
ameaçados ou violados, com levantamento e análise também dos seus espaços pú
blicos e mecanismos, correlacionados a essa questão da exigibilidade dos direitos.

Módulo V - desenvolve o eixo do Controle Social, espaço exclusivo da Sociedade 
Civil, provocando uma reflexão sobre os fundamentos teóricos e políticos desta 
ação estratégica e indicando possibilidades concretas para seu maior e mais efetivo 
protagonismo.

Módulo VI -  desenvolve reflexões e registra algumas experiências referenciais, a 
partir de temas emergentes, que colocam em cheque o Sistema de Garantia de 
Direitos, como a questão do uso e abuso de drogas ilícitas e lícitas, da explora
ção no trabalho, do abuso sexual, da marginalização, do risco e da desvantagem 
social e do conflito com a lei penal, como circunstâncias e situações de violação 
de direitos.

Para enfatizar, porém, o caráter prático desta obra, este arcabouço estrutural é pre
cedido de uma parte metodológica, em que se anunciam os pressupostos educaci
onais, as técnicas e instrumentos que serão utilizados na relação de trabalho com 
os diferentes públicos-alvo.
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METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM

P ropósitos

Este livro se destina a educadores. E pensado, portanto, como um instrumento 
prático para ajudar grupos de multiplicadores a implementar o Sistema de Garan
tia de Direitos nos ambientes em que atuam como educadores. Esse propósito traz 
consigo algumas implicações:

1. Todo ele é construído tendo em vista a divulgação e implementação efetiva do Sis
tema de Garantia de Direitos - SGD. Por isso é estruturado de acordo com os eixos do 
Sistema, sendo até deliberadamente repetitivo: fala do SGD na maioria dos capítulos, 
de modo a fixar essa estrutura e possibilitar uma visão integradora dos seus eixos.

2. Por isso também é modular, como já foi afirmado na Introdução. Cada módulo 
é composto de alguns capítulos relacionados com a história do Estatuto, o seu 
impacto na sociedade brasileira e, consequentemente, os discursos construídos 
para combatê-lo ou defender seus avanços, os próprios eixos -  Promoção, Controle 
Social, Defesa -, e, por fim, alguns temas emergentes, que representam desafios à 
implementação do Estatuto.

3. É apoiado na prática do CENDHEC em dez anos de atendimento jurídico-so
cial a crianças e adolescentes, e de capacitação de diversos públicos-alvo: conse
lheiros de direitos e conselheiros tutelares, educadores populares, policiais civis e 
militares, técnicos e estudantes de Direito, agentes comunitários de saúde, guar
das metropolitanos, professores e diretores de escolas públicas.

4. É voltado para a ação de implementar o Sistema de Garantia de Direitos na 
prática dos conselhos, dos serviços de atendimento, dos agentes sociais e técnicos 
e das comunidades, no seu dia-a-dia. Reconhecendo uma falta de idéias e sobretu
do iniciativas concretas de implementação eficaz do Estatuto e uma falta de ma
teriais didáticos adequados, busca suprir essa lacuna com um livro de bom nível 
doutrinário e de sugestões práticas que ajudem os educadores a tornar mais acessí
veis os conteúdos teóricos. Entre esses recursos encontram-se pequenos esquetes 
teatrais sobre os pontos mais importantes do Estatuto, um Glossário dos termos e 
um conjunto de resumos que podem ser copiados como transparências para uso 
em sala da aula ou em palestras avulsas.



P ressupostos Educacionais

A pessoa humana é vista com agente de sua própria mudança, em relação 
interativa com outros, devendo desenvolver habilidades de competência 
interpessoal e grupai. Essa tese está baseada nos seguintes pressupostos:

a) Cada formando tem a capacidade de aprender com os outros.

b) Para aprender, a condição básica é estar aberto a receber observações dos outros 
sobre os seus comportamentos, experimentar novas práticas e questionar seus valo
res atuais.

e
c) É necessário ter a disposição de criar situações para reflexão crítica sobre suas 
práticas.

d) E necessário dispor-se a aceitar investigar o próprio comportamento e o dos 
outros participantes, com o mínimo de atitudes defensivas.

Processos Educativos

Criar um ambiente favorável à aprendizagem. Colocar os participantes em situa
ções que estejam o mais possível próximas dos problemas de seu contexto de vida.

Criar um ambiente favorável à eficácia e competência pessoal e interpessoal. Isto 
implica, em primeiro lugar, fazer emergir a diversidade. Cada pessoa tem um cur
rículo de vida com experiências únicas, irrepetíveis, que ajudaram a criar sua par
ticular visão do mundo, de si mesmo e dos outros. Lm função dessa história pes
soal, cada participante tem uma contribuição própria a dar e deve ser encorajado a 
valorizar sua contribuição como algo original (o que reforça a individualidade) e 
importante para o grupo (o que dá um sentimento de essencialidade). O respeito 
a essas duas características ajuda a criar um clima de confiança, em que o partici
pante tem a chance de se expor e de experimentar o sucesso psicológico, essencial 
à auto-estima e à aprendizagem.

Promover a aprendizagem em grupo. Para que o trabalho em grupo tenha uma 
boa dialética (dinâmica relacional) exige de cada um a capacidade de colocar em
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cemum suas experiências, visões e conhecimentos, sem competitividade. Isso im- 
r.ica construir uma visão compartilhada e objetivos comuns, contribuir para a 
sinergia e aumento coletivo do conhecimento do grupo.

Avaliar sistematicamente os trabalhos em tempo real. Todo sistema de aprendiza
gem se retro-alimenta e aperfeiçoa com o retorno sistemático, isto é, com a refle
xão sobre os resultados obtidos com o trabalho coletivo, incluindo o erro. Saber 
colocar o erro a serviço da aprendizagem é uma condição essencial para a aprendi
zagem individual e em grupo. Assim, ao final de cada período de trabalho, deverá 
ser feita uma avaliação cuidadosa, de modo a permitir o aumento da competência 
do grupo e de cada participante em particular.

T écnicas

Nos processos de grupo serão utilizadas algumas técnicas, como as que seguem:

Simulação - criação de situações de aprendizagem, com papéis pré-determinados 
para os participantes. O grupo pode, por exemplo, simular uma audiência no 
Juizado. Um dos participantes faz o papel do juiz, outro o de advogado, outro o 
de acusado, cada um desenvolvendo um papel que o facilitador ajudará a enten
der. Grava-se a audiência simulada, e depois o grupo reflete com o facilitador so
bre a experiência, apontando os erros dos participantes e aprendendo a melhorar o 
próprio desempenho.

Dramatização - transmissão de uma mensagem sob forma lúdica. O grupo escolhe 
um caso -  por exemplo, um fato real de maus-tratos causados pelos pais a uma 
criança, para ensinar como deve agir o conselheiro tutelar num caso desses. Faz-se 
uma pequena peça de teatro, improvisada na hora pelo grupo, e depois se comenta 
o que o grupo aprendeu com a dramatização.

Pesquisa de noticiário - a equipe do C EN D H EC  tem utilizado notícias dos ve
ículos de comunicação como fonte de casos pertinentes às matérias que estão 
sendo estudadas. Por exemplo, recortam-se várias notícias de jornais sobre viola
ções dos direitos fundam entais de crianças e adolescentes. Cada grupo lê uma 
notícia, procura no Estatuto qual o artigo que responde ao fato em questão, e 
traz para a plenária sua aprendizagem. O facilitador ajuda a examinar cada con-
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tribuição, eventualmente corrigindo erros ou melhorando a interpretação do Es
tatuto dada pelo grupo.

Pesquisa da realidade em grupo - tarefas coletivas, com devolução ao grupo maior. 
Semelhante à anterior, só que baseada no conhecimento dos fatos obtido pelos 
próprios participantes na sua vivência. Cada grupo descreve o que sabe, e o 
facilitador reúne os dados em categorias de análise, como estas: casos de saúde, de 
educação, de exploração do trabalho infantil, e assim por diante.

Estudo de casos trazidos pelos treinandos. Diferentemente da atividade anterior, 
esta pode ser uma “tarefa de casa” solicitada pelo facilitador. Cada participante 
traz um caso escrito, o grupo escolhe um ou mais para analisar, com a orientação 
do facilitador.

Estudo dirigido - em sala de aula ou em casa, com materiais estruturados forneci
dos pelos instrutores.

Painéis - tratamento sistemático de um problema, caso ou simplesmente um tema 
dado, com pessoas de diferentes áreas de atuação, relacionadas com os assuntos 
ventilados: delegados, professores, conselheiros, promotores, juízes, policiais, e 
outros. Esta é uma boa ocasião para juntar num mesmo espaço pessoas que nor
malmente nem mesmo se falam. Na experiência do CENDHEC, tem sido parti
cularmente esclarecedor para todos o encontro de conselheiros tutelares e agentes 
de saúde, por exemplo. Eles aprendem mais sobre as atribuições dos conselheiros, 
e estes ouvem queixas, esclarecem dúvidas, recebem denúncias. Mas acima de 
tudo, desfazem preconceitos de lado a lado.

Debates - discussão de questões de atualidade, polêmicas, que envolvem opiniões 
contrárias, ou mesmo antagônicas, requerendo a presença de um moderador.

Júri simulado - espécie de dramatização que assume o formato de um tribunal, 
simulando o desenvolvimento de um processo judicial. E uma modalidade da si
mulação, descrita acima.

Jogos - atividades lúdicas, livres, criativas, em torno dos temas tratados na 
capacitação.
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MÓDULO I
G a r a n t ia  d e  D ir e it o s : G e n e r a l id a d e s



GARANTIA DF DIREITOS: GENERALIDADES

GARANTIA DE DIREITOS: GENERALIDADES

A b r a n g ê n c i a

Esta parte introdutória é desenvolvida em quatro capítulos:

1. A evolução dos Direitos Humanos, com destaque para a questão da infância e 
da adolescência
2. A normativa internacional referente à criança e ao adolescente
3. A legislação brasileira de proteção integral à criança e ao adolescente
4. A especificação dos direitos fundamentais da infância e da adolescência.

O b j e t i v o s  P e d a g ó g i c o s

Ao final deste Módulo, o formando deve ter assimilado conhecimentos e formado 
convicções em torno das seguintes idéias:

• Os direitos humanos são uma conquista histórica da humanidade, daí se falar 
em três “gerações” de direitos: os direitos civis e políticos (Ia geração), os direitos 
sociais (2a geração) e os direitos de solidariedade (3a geração) ou planetários.

e Nessa evolução, os direitos da criança e do adolescente situam-se como uma 
nova conquista, concretizada na “Doutrina Jurídica da Proteção Integral”, que re
presenta o reconhecimento do status de cidadania às crianças e adolescentes.

• No Brasil, essa Doutrina concretizou-se na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o art. 227 da 
Constituição Federal de 1988.

• Esta importante conquista social é o resultado de intensa e persistente luta da 
Sociedade Civil, que conseguiu derrubar a “Doutrina da Situação Irregular” que 
inspirou o Código de Menores, legislação que vigorou de 1979 até 1990.

• O Estatuto da Criança e do Adolescente introduz um novo paradigma na legis
lação brasileira, definindo novos papéis para os vários atores sociais: juizes, políci
as, representantes do Ministério Público, governantes, e, sobretudo, a sociedade
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MÓDULO I

civil organizada. Através dos Conselhos de Direitos é chamada a participar na ela
boração, controle e avaliação das políticas públicas relacionadas à criança e ao ado
lescente. E através dos Conselhos Tutelares é encarregada de fazer valer os direitos 
dessa categoria social de cidadãos: as crianças e os adolescentes.

«
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GARANTIA DE DIREITOS: GENERALIDADES

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Paulo César Maia Porto

Idéia-guia: O reconhecim ento  dos d ireitos de c idadania à criança e 
ao adolescente são a conquista mais recente na evolução histórica da 
consciência  dos d ire ito s  hu m an o s. N o Brasil, é rep resen tada  pela 
p rom ulgação  do E sta tu to  da C riança  e do A dolescente, em 13 de 
ju lho  de 1990. Ele traduz na p rática  o com prom isso do País com a 
Convenção sobre o Direito da Criança, aprovada pela Assembléia-Geral 
da O N U  em 20.1 1.1989 e pelo C ongresso  N aciona l b rasileiro  em 
14 .09 .90 , através do D ecreto  Legislativo 28.

Introdução

A palavra direito tem diversos significados. Na maior parte das vezes, utiliza-se a 
expressão para falar de um sistema, formado por regras — as normas jurídicas — 
que regulam a convivência das pessoas em sociedade.

x y
Vá ao 

glossário

Assim, o art. 5o da Constituição Federal, que protege a “vida” de todos os brasilei
ros e estrangeiros residentes no país, associado ao art. 121 do Código Penal, que 
estabelece pena de reclusão para quem “matar alguém”, são normas que determi
nam a todos as pessoas o respeito à “vida” dos seus semelhantes, para que possam 
continuar convivendo em sociedade.

Sobre o direito à vida:

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
grantindo-se, aos brasilerios e aos estrangeiros residentes no País, a 
inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (...) ”

Sobre homicídio simples:

Art. 121. Matar alguém:

Pena — reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos,\
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Vá ao_
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Mas, se a expressão direito pode indicar o conjunto de normas, do ponto de vista de 
quem impõe essas normas — o Estado — ela também pode significar a faculdade ou 
poder de agir de cada uma das pessoas, diante das mais diferentes situações. Quando 
nos referimos ao conjunto de regras impostas pelo Poder Público, a quem todos de- 
vemos obedecer, estamos falando do direito objetivo. Quando olhamos do ponto de 
vista do destinatário das normas, ou seja, de todas as pessoas que vivem na socieda
de, e a quem as normas obrigam, podemos falar de direito subjetivo.

Por que subjetivo? Porque se referem ao sujeito, ou seja, ao seu titular. Todos nós 
somos sujeitos de direitos, ou melhor, sujeitos de direitos subjetivos.

Resumindo:

Direito objetivo é o conjunto de normas (Constituição, Leis, Decretos, Regula
mentos etc.), impostas pelo Estado, e que obrigam a todos os cidadãos. O direito 
objetivo é também chamado direito positivo.

Direito subjetivo é a faculdade ou poder de agir que as normas (direito objetivo) 
conferem ao cidadão; é o direito visto do ângulo do sujeito.

Qual a relação entre os dois?

Simples: o direito objetivo, ao conferir determinado poder à pessoa, gera um di
reito subjetivo desta mesma pessoa em relação a alguém. Por exemplo: diz a Cons
tituição Federal, em seu artigo 202, II, que o homem pode se aposentar, por tem
po de serviço, aos 35 anos de trabalho. Ou seja, quando um homem atinge os 35 
anos de serviço, ele ganha o direito subjetivo de requerer sua aposentadoria peran
te o órgão competente. E assim poderíamos dar muitos outros exemplos.

Qual a relação entre direitos e deveres?

Não existe direito sem dever e vice-versa. Se alguém possui um direito subjetivo, é 
porque, na outra ponta, alguém possui um dever. Exemplo: se João empresta 100 
(cem) reais a Joaquim, no dia em que se vencer a dívida João passa a ter o direito 
de cobrar os cem reais a Joaquim. Por sua vez, Joaquim tem o dever de pagar os 
cem reais a João.

Um exemplo mais complexo: se a Constituição diz que todo brasileiro tem o direi
to à educação gratuita, qualquer pessoa pode exigir do Poder Público que lhe for
neça vaga em uma escola. A pessoa tem o direito, o Estado tem o dever.
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Invertendo um pouco as coisas. Quem ganha acima de certo valor, tem o dever de 
pagar Imposto de Renda; e o Estado, é claro, tem o direito de cobrar o imposto 
devido. Da mesma maneira, se alguém comete um crime, o Estado tem o direito 
de o prender, e a pessoa tem o dever de não reagir à prisão.

Tudo isso é determinado por lei.

1. D ireitos H umanos

Quando falamos em direito subjetivo, estabelecemos uma ligação necessária com o 
direito objetivo. Ou seja, só existem direitos subjetivos à medida que são conferi
dos pelas normas do direito positivo. De fato, só podem existir direitos se as nor
mas os previrem. Mas há uma discussão importante a esse respeito.

Existem certos direitos, muito relevantes, protegidos hoje em dia pela lei de todos 
os Estados. Podemos destacar os direitos à vida, à liberdade, à segurança, à propri
edade, ao trabalho, à opinião, à livre associação, etc. As Constituições de quase 
todos os países dedicam capítulos especiais a esses direitos, e ninguém se atreve a 
negá-los (pelo menos no papel).

Só que nem sempre foi assim. Não precisamos ir muito longe na história para nos 
lembramos de que nos governos despóticos, tirânicos, o Rei tinha poderes ilimita
dos e os cidadãos não possuíam quase nenhum direito. A qualquer momento po
deriam perder seus bens, ser presos injustamente, ter suas vidas ameaçadas. Em 
outras palavras, a Lei do país não garantia os direitos fundamentais das pessoas.

Nesses países se iniciaram movimentos (partindo quase sempre da burguesia, a 
“classe média” da época) visando a garantir que a vida, a liberdade, a propriedade, 
enfim, todos os direitos fundamentais da pessoa humana fossem respeitados. Ale- 
gava-se, em defesa dos cidadãos, que todo homem ou mulher nascia com tais di
reitos, que existiam mesmo antes de existir o Estado, o Governo, o Rei ou qual
quer outro governante. Eram, dessa forma, direitos naturais, presentes no homem 
em decorrência de sua própria natureza.

Por serem direitos naturais, nascidos com o ser humano, cabia ao direito positivo apenas 
protegê-los. Não poderia a lei dos homens contrariar nenhum desses direitos, pois eles 
eram mais fortes, mais importantes. Não vinham eles das decisões dos reis ou dos juízes.
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Eram anteriores e estavam presentes em todos os seres humanos, independentemente de 
sua raça, cor, sexo, nacionalidade ou classe social. Eram, p o r  ísscl direitos humanos.

Vá ao
glossário Portanto, pode-se chamar de direitos humanos a um conjunto de direitos subjetivos 

básicos, inerentes a todos os seres humanos, que os protegem do Estado e dos 
demais cidadãos.

E quais sao esses direitos? Antes de tudo, é necessário explicar a evolução do 
conceito de direitos humanos para compreender seu atual alcance.

2. Evolução dos D ireitos H umanos

A história vem de muito longe.

S__Na Grécia antiga, o cidadão era visto como parte integrante do Estado. Não se
glosfárío concebia o cidadão fora do Estado. A pessoa tinha importância à medida que 

contribuia para o sucesso da pólis, a cidade Grega.

Na Grécia não havia um espaço próprio para o cidadão. Este pertencia ao Estado e 
dependia diretamente dele. Por conseguinte, não havia meios de o cidadão reagir con
tra os desmandos do Estado. A lei apenas impunha deveres, não conferia direitos.

Em Roma pouca coisa mudou. Embora tenha havido um grande desenvolvimento 
do direito privado, que cuida dos negócios particulares, continuaram os soberanos 
— na época os Imperadores — a mandar nos seus súditos, sem que estes pudes
sem, dentro do direito, reagir contra a violência dos monarcas.

As coisas começaram a mudar na Idade Média, por obra e graça da filosofia cristã. 
A Igreja concebia o ser humano como um produto de Deus, feito “à sua imagem 
e semelhança”. Embora se admitisse que o súdito devesse obediência ao soberano, 
quando a sua natureza humana era atingida pelo arbítrio do governante, a Igreja 
autorizava o cidadão a reagir. Acima do direito dos homens haveria o direito de 
Deus, que a todos protegia.

Surgiu o que se chama de “direito de resistência à opressão”. Ou seja, a lei, o di
reito positivo, valia até que não interferisse em certos direitos do indivíduo, como 
a vida, a propriedade, a liberdade etc. Se tais direitos fossem atingidos sem razão, 
o ser humano tinha o direito natural de reagir.
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É óbvio que essa opinião da Igreja desagradou, e muito, aos governantes. Lutas 
religiosas se iniciaram entre partidos antagônicos: os que defendiam o Rei, e os 
que defendiam a Igreja. Mas os princípios da filosofia cristã terminaram por se 
consolidar, ao final de tudo.

Um grande avanço foi obtido com o inglês John Locke. Em sua obra Segundo Tra
tado sobre o Governo Civil, Locke afirmou que os poderes do soberano eram limita
dos, e que os cidadãos tinham o direito subjetivo de reagir contra os abusos e a 
tirania. Esse direito subjetivo não vinha unicamente da natureza, mas deveria estar 
contido no próprio direito positivo. A lei deveria, assim, conter limitações aos 
poderes do soberano, algo que não se imaginava, até então.

3. Estado-de-D ireito

' Vá ao 
glossário

Daí, a diferença entre Estado-de-Direito e o chamado Estado Autocrático. Na tira
nia, q soberano não se submete a nenhuma norma, senão à sua própria vontade. A 
frase do Rei Luís XIV, da França, é reveladora: “Letat cest moi”— o Estado sou eu.

Foi no século XVIII, porém, que os direitos humanos mais se desenvolveram, atra
vés de dois grandes acontecimentos: a Independência dos Estados Unidos da Amé
rica, em 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. De ambos os movimentos resul
tariam declarações de direitos: o Bill o f Rights norte-americano e a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, que acompanhou a Constituição Francesa.

Os dois movimentos pretendiam pôr fim à dominação dos reis sobre o povo dos dois 
países. Não admitiam os revolucionários que os soberanos continuassem com poderes 
ilimitados ante os cidadãos. Estes possuiriam direitos fundamentais, que não poderiam 
ser violados. Seriam direitos naturais, já nascidos com cada ser humano, e que a lei 
necessariamente deveria acolher. Daí o termo declaração de direitos-, a lei não criava os 
direitos, apenas os declarava oficialmente, já que, de fato, sempre existiram.

Da filosofia de Locke vem o conceito de Estado-de-Direito. Seria um Estado no 
qual os órgãos supremos de poder — aqueles que impõem as normas, no caso o 
Executivo e o Legislativo — submetem-se às mesmas normas que são impostas aos 
cidadãos. Ninguém escaparia à lei; a lei valeria para todos, indistintamente.
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Com as Constituições francesa e norte-americana, surgiu o Estado Liberal de Di
reito. Nesta fase, o Poder Público tratava apenas de proteger os direitos funda
mentais, numa postura um tanto passiva e omissa. Para os teóricos do liberalismo, 
ao Estado cabia apenas dar segurança às pessoas, deixando que a “mão do merca
do” solucionasse os demais problemas.

Acontece que, por essa época, estava em curso uma outra revolução: a revolução 
industrial, iniciada em meados do século XVIII, na Inglaterra, e difundida du
rante o século XIX pelos demais países desenvolvidos. Os efeitos mais notados 
desta revolução foram a concentração de capital e a formação de exércitos de 

t operários, expulsos do campo, que vinham a servir de mão-de-obra explorada 
pelos industriais.

Trabalhava-se 12 ou 14 horas por dia (às vezes, até mais). Os salários eram irrisó
rios. As condições de habitação, precárias. Mulheres e crianças também eram sub
metidos a condições subumanas de trabalho. Não existiam garantias de emprego, 
de renda ou de aposentadoria. E essa situação em nada contrariava a Lei liberal, 
que não admitia intervenção do Estado para auxiliar os trabalhadores.

Reagindo à exploração dos proletários (o termo “proletário era utilizado, porque 
ao trabalhador nada mais restava, senão sua família, sua “prole”) surgiu o 
sindicalismo, movimento que organizava operários para protestar e exigir melhores 
condições de trabalho. À custa de muitas greves, algumas delas bastante violentas, 
o sindicalismo conquistou importantes direitos para os trabalhadores: o próprio 
direito de greve, a jornada semanal, o salário mínimo, as férias, enfim, quase todos 
os direitos hoje conferidos às categorias laborais.

E dessa época que surge o socialismo, uma tendência política que pregava a aboli
ção da propriedade privada como forma de libertar os trabalhadores da dominação 
do capital. Os socialistas cobravam do Estado uma postura ativa em defesa dos 
mais necessitados, e alertavam que os direitos presentes nas ConstituiçÕe liberais 
de nada valiam, se a ambição capitalista não fosse freada e as pessoas não tivessem, 
além da igualdade na lei, a igualdade de fato.

Duas revoluções encarnaram os princípios socialistas, trazendo-os para dentro das 
Constituições: a revolução mexicana, de 1910, e a revolução soviética, de 1917.
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4. D ireitos Individuais e D ireitos Sociais

Enquanto isso, o capitalismo, abalado pelas forças sindicais, buscava uma maneira 
de, garantindo direitos aos trabalhadores, evitar que o socialismo contaminasse as 
massas operárias. O Estado Liberal, que apenas buscava dar segurança aos cida
dãos, assume funções assistenciais, cuidando dos desamparados, protegendo os 
trabalhadores, fornecendo benefícios, aposentadoria, abrigo etc., transformando-se 
em Estado Social._____________ _________________________________________

No Estado Social houve a unificação de ambas as categorias de direitos, hoje 
abarcadas por quase todas as Constituições modernas: os direitos consagrados pe
las revoluções liberais do século XVIII, direitos individuais, e os direitos arranca
dos pelos movimentos sindicais e pelo socialismo, no século XIX e início do sécu
lo XX, direitos econômicos.

■ • , EVç 
- Vá ao
glossário

Outro aspecto importante: os direitos individuais, fruto do liberalismo, significa
vam uma série de barreiras contra as ações do Estado, protegendo o cidadão. Os 
direitos econômicos signficam mais: o Estado passa a ter, além da obrigação de 
respeitar o cidadão, uma série de deveres a cumprir, para que as pessoas tenham 
melhores condições de vida.

Fala-se, por isso, de duas etapas, ou gerações dos direitos humanos, a primeira / V
constituindo-se de direitos civis e políticos, presentes nas primeiras declarações de alosfário 
direitos: direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, ao voto, à livre 
associação, à livre manisfestação de pensamento, à igualdade perante a lei; e a se
gunda geração composta dos direitos sociais-, ao trabalho em condições dignas, à 
assistência social, à proteção ao trabalho da mulher e das crianças, ao ensino e 
acesso ao conhecimento, à intervenção do Estado na economia para proteger os 
mais pobres, etc.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, publicada pelas Nações Unidas, ' 
em 1948, é baseada nos dois grupos de direitos humanos acima citados, e é o glossário 
mais importante documento de proteção dos direitos da pessoa humana, a nível 
internacional, pois todos os países que formam a ONU comprometeram-se em 
respeitá-lo, embora saibamos que isso nem sempre acontece.
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5. “D ireitos H umanos d e  T erceira Geração”: 
os D ireitos da Solidariedade

Só que, diante das transformações por que o mundo passou, hoje já se luta por 
uma terceira categoria de direitos humanos, nem sempre presente nas cartas cons
titucionais. João Baptista Herkenhoff (Curso de Direitos Humanos, vol 1, Acadêmi
ca) assim os explica:

“A visão dos Direitos Humanos, modernamente, não se enriqueceu apenas com 
a justaposição dos “direitos econômicos e sociais” aos “direitos de liberdade”. Am- 

, pliaram-se os horizontes.
Surgiram os chamados “direitos humanos de terceira geração ”, os direitos da so
lidariedade:

a) direito ao desenvolvimento;
b) direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado;

c) direito à paz;
d) direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. ”

Segundo a legislação constitucional e infra-constitucional brasileira, esses direitos 
são aqueles que fazem assegurados os chamados “interesses coletivos e difusos”: meio 
ambiente, consumidor, patrimônio histórico, artísticos, paisagístico e turístico.

Para tornar mais fácil a visualização, adotamos o seguinte esquema:
Geração Época Título dos Direitos Especificação dos Direitos

Ia Séc.
XVIII

Direitos individuais, 
civis e políticos

Vida, liberdade de ir e vir, propriedade, segurança, 
igualdade de tratamento perante a lei, votar e ser 
votado, manifestação de pensamento etc.

2a Séc.
XIX

Direitos sociais, 
culturais e 
econômicos

Bem-estar do ser humano, condições dignas de 
trabalho, proteção ao trabalho da mulher e da 
criança, assistência à saúde, amparo à velhice, 
educação, acesso à cultura e ao lazer, etc.

3a Séc.
XX

Direiros da 
solidariedade

Desenvolvimento; viver em ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado; viver em paz; 
propriedade sobre o patrimônio comum da 
humanidade, etc.
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Nos dias de hoje, independentemente da ideologia que as inspirou, praticamente 
todas as Constituições garantem os direitos da primeira e de segunda geração. Os 
direitos de terceira geração encontram-se em debate no mundo inteiro, e sua construção 
definitiva deverá ficar para o próximo século. E nosso dever contribuir para esta luta.

\  K ' C  
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glossário

6. Os D i r e i t o s  d a  C r i a n ç a

Embora a luta histórica pelos direitos humanos seja sempre no sentido de incluir 
mais uma categoria social como beneficiária da proteção do Estado, mesmo os revo
lucionários se mostravam equivocados ao causar a exclusão de determinados setores 
da sociedade, como as mulheres, os negros, os índios, e as crianças, por exemplo.

Só a partir do século XVI, quando as idéias liberais começaram a surgir, é que as crian
ças passaram a ser vistas como uma categoria social diferenciada. Entretanto, os refle
xos desta visão na lei positiva demoraram até quase o século XX, para serem notados.

A criança nunca foi vista como um ser humano ou cidadão completo. Era como se 
fosse um meio-adulto, com poucos deveres e, conseqüentemente, poucos direitos.

Até o século passado, o mesmo sistema penal era aplicado a adultos e crianças, 
independentemente de sua idade. No máximo prescrevia-se uma pena menor em 
um terço. Nosso primeiro Código Penal, o do Império, de 1824, é uma exceção, e 
foi considerado a lei penal mais avançada de sua época.

O próprio instituto do pátrio poder seguiu uma trajetória semelhante de evolução. De 
início, todo o poder era conferido aos pais, que o exerciam como bem entendessem, glossário 
Os filhos não tinham direitos, pois os pais os representavam em todas as ocasiões. Pos
teriormente, passou-se a entender o poder como algo a ser usado somente em defesa 
dos filhos; se utilizado contrariamente, o filho teria direito de recorrer à justiça. Hoje 
em dia, considera-se o pátrio poder um poder-dever, ou seja, aos pais é atribuída uma 
carga de obrigações, que deverão realizar em benefício dos filhos, só podendo usar seu 
poder para a realização de tais deveres. Lm exemplo: o poder de fazer o filho obedecer 
só pode ser utlizado para educá-lo e protegê-lo, e nos limites que permitam não se 
enxergar abuso ou constrangimento desnecessário.

Também a participação das crianças nas decisões da casa é algo que tem mudado. 
Antigamente, criança não tinha opinião, nada dizia respeito a ela, não tinha de ser
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ouvida. “Em conversa de adulto, criança não se mete”, era a frase mais comum. 
Hoje em dia, independentemente da lei, as crianças participam muito mais da 
vida comum, opinando, contribuindo, e, sobretudo, desenvolvendo-se através da 
participação e do convívio.

Esta participação estendeu-se à escola, onde as crianças, por conta do Estatuto, 
têm o direito de se organizarem, questionar seus professores, os métodos de ensi
no, os critérios de correção. A escola não é mais feita "para” as crianças, mas é feita 
“com” as crianças.

Tudo isso levou a se considerar a criança não mais como meio-adulto, mas como 
ser humano completo, e, no plano sócio-jurídico, como cidadão, com iguais direi
tos e deveres, exceto os que, por conta de sua idade, não possa cumprir. E é um 
cidadão muito importante, pois está em processo de formação, físico e mental, e 
da qualidade desta formação dependerá o futuro do país.

Por conta disso, além de todos os direitos conferidos aos adultos, incluindo os 
direitos humanos das três gerações, as crianças passam a ter reconhecidos outros 
direitos, fundamentais ao seu desenvolvimento. Isso é a base da doutrina da 
“proteção integral”, que fundamentou o Estatuto da Criança e do Adolescente, do 
qual iremos falar nos próximos textos.

A proteção aos^direitos humanos das crianças começou a 
1959, as Nações Unidas editaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Em 1989, comemorando os trinta anos da primeira Declaração, os países que for
mam a ONU subscreveram a Convenção sobre o Direito da Criança, aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas em 20.11.89 e pelo Congresso Nacional bra
sileiro em 14.9.90, através do Decreto Legislativo 28. A ratificação ocorreu com a 
publicação do Decreto 99.710, de 21.11.90, através do qual o Presidente da Re
pública promulgou a Convenção, transformando-a em lei interna.

ganhar força quando, em■ v -■ ' 9 
Vá ao 

glossário



GARANTIA DE DIREITOS: GENERALIDADES

A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE O DIREITO 
DA CRIANÇA E A BUSCA DO EQUILÍBRIO ENTRE 

PROTEÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
Wanderlino Nogueira Neto

Id é ia s  g u ia : A C o n v en ção  das N ações U n id as  é a p re se n ta d a  com o 
in s tru m e n to  de dom esticação  do p o d er p a ren ta l e esta ta l, p rin c ip a l
m e n te  nas suas relações a u to r itá r ia s , com  a in fân c ia  e a ad o lescên 
cia, com o  in s tru m e n to  de m o b ilização  da so c ied ad e  e de c o n s tru 
ção de um  nova c u ltu ra  in s t i tu c io n a l  qu e  veja a c ria n ça  e o a d o 
le sc e n te  com o  c id ad ã o s  e co m o  a lav a n c ad o re s  no  p ro cesso  de 
in s titu c io n a liza ç ão  de um  sistem a de g a ra n tia  de d ire ito s  e fic ien te  
e eficaz.

1 .  A  T e s e  C e n t r a l :

P r o t e ç ã o  I n t e g r a l  e  P a r t i c i p a ç ã o  R e a l

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança nos convida a asse
gurar as duas prerrogativas maiores que a Sociedade e o Estado devem conferir à 
criança e ao adolescente, para operacionalizar a garantia dos seus direitos, em ge
ral: proteção integral e participação real.

As crianças e os adolescentes têm direitos subjetivos e exigíveis, à liberdade, à digni
dade, à integridade física, psíquica e moral, à educação, à saúde, à proteção no tra
balho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao desporto, á habitação, a um meio 
ambiente de qualidade e outros direitos individuais indisponíveis, sociais, difusos e 
coletivos. E consequentemente se postam, como credores desses direitos, diante do 
Estado e da Sociedade (inclusive da família), devedores que são, estes últimos.

Mas, são pessoas que precisam de alguém, de grupos e instituições responsáveis 
pela promoção e defesa do seu desenvolvimento e da sua sobrevivência e 
proteção -  da sua proteção integral. Não apenas como atendimento de necessi
dades, desejos e interesses, mas como direitos humanos indivisíveis, como os 
qualifica a normativa internacional - como direito a um desenvolvimento huma
no econômico e social.
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Em seu preâmbulo e em muitos dos seus artigos, a Convenção define os direitos 
da criança realmente num sentido próximo da Declaração dos Direitos da Crian
ça, da ONU, em 1959, apenas como direito a uma proteção especial: “a criança 
tem necessidade de uma proteção especial e de cuidados especiais, notadamente de uma 
proteção jurídica, antes e depois de seus nascimento”.

Todavia, em outros pontos, a Convenção avança e acresce, a esse direito à proteção 
especial, outros tipos de direitos que só podem ser exercidos pelos próprios 
beneficiários: o direito à liberdade de opinião (art.12), à liberdade de expressão 
(artigo 13), à liberdade de pensamento, de consciência e de religião (artigo 14), à
liberdade de associação (art.15).

«
Direitos que pressupõem certo grau de participação protagônica da criança e do 
adolescente, de capacidade, de responsabilidade -  o que pressupõe a existência de 
sujeitos de direitos.

As crianças e os adolescentes são, eles próprios, seres essencialmente autônomos, 
mas com capacidade limitada de exercício da sua liberdade e dos seus direitos. 
Participantes e responsáveis por seus atos, por sua vida -  mas em nível diverso que 
o adulto. Têm deveres, portanto.

2 .  O  D i f í c i l  E q u i l í b r i o  n a  O p e r a c i o n a l i z a ç ã o

Difícil, porém, tem sido conciliar e equilibrar, esses dois polos da proteção e da 
participação/responsabilizaçao, principalmente porque se firmam em dois outros, 
vistos como antagônicos e inconciliáveis: criança e o adolescente enquanto sujeitos 
de direitos e simultaneamente pessoas em desenvolvimento.

Principalmente, quando se trata de adolescentes em crise, isto é, em desvantagem 
social (handicaps, como os discriminados e negligenciados em razão de gênero, 
orientação sexual, estado de morbidade, raça, etnia, origem geográfica etc.), em 
situações de vulnerabilidade social (risco pessoal e social, como a exploração sexu
al, os maus tratos intra-familiares, a tortura e custódias ilegais, o abandono, o tra
balho infantil etc.) ou em conflito com a lei penal (infratores).

Difícil se torna o equilíbrio quando se trata da infância e da adolescência que foi 
negligenciada, discriminada, explorada, violentada, oprimida e marginalizada.
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Qu ando se trata daqueles que ocupam as manchetes da mídia e que provocam cer- 
:: alarme social.

Cbvio que é bem mais fácil falar-se em direitos da infância e da adolescência e 
aever do Estado ou da Sociedade, quando se trata da Criança e do Adolescente, 
em tese -  do nosso “bom menino”, idealizado!

Difícil se torna a promoção e a defesa do direito de certos adolescentes, quando a 
realidade é má, isto é, quando as circunstâncias de vida dos possíveis titulares des- 
ses direitos nos incomodam, nos ameaçam, nos agridem.

Realmente, acaba sendo difícil se garantir direitos de meninos-de-rua, michês, 
negros pobres, migrantes nordestinos, batedores-de-carteira, aidéticos, traficantes 
de arma, abandonados, explorados no trabalho, empregadas domésticas, tóxico- 
dependentes, grafiteiros, funkeiros, índios, homossexuais, meninas, favelados, es
cravizados - como adolescentes em crise, e marginalizados, em diversos graus e por 
diversas motivações. Mas sempre desviantes, “diversos”!

Nessas situações, o discurso epistemológico e político-institucional da garantia de 
direitos, firmado na Convenção, torna se, para o senso comum, pretensamente, 
inócuo, irreal e perigoso.

É o caso de se perguntar: - Por que será que 15 milhões de meninos e meninas 
que vivem na rua são capazes de provocar maior escarcéu na opinião pública que 
30 milhões de crianças e adolescentes que trabalham à margem da lei, na Amé
rica Latina? (in Relatório do Instituto Interamericano da Criança -  1995) - Por 
que os 21.500 adolescentes infratores no Brasil nos fazem esquecer que estão 
num universo de mais de 19 milhões de adolescentes e jovens entre 15 e 19 
anos? (in “Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei Reflexões para uma 
Prática Qualificada n CADERNO 01 -DCA-SNDH-MJ / org. Wanderlino No
gueira Neto / 1998).

Não há realmente como escapar à ambigüidade permanente do papel dos pais, 
dos educadores, dos trabalhadores sociais, da mídia, dos magistrados, da socie
dade, do Estado, quando se trata dos estados conjunturais de “crisis”, em face da 
poderosa carga de preconceito social que cerca a questão. A tentação de “vitimar” 
ou de “execrar” -  de marginalizar, se torna sufocante e tolda o senso crítico dos 
operadores sociais.
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E aquilo que chamamos de “paradigma civilizatório” da Convenção é facilmente 
obliterado e torna-se de difícil e im praticada (não, im praticável...) 
operacionalização.

Nossos belos e inflamados discursos de defesa da Convenção ecoam num mundo 
surdo e incrédulo. Por que isso...?

O Estado e a Sociedade muitas vezes pecam pela mais completa omissão, isto é, 
ignoram sua infância e adolescência. Outras vezes, a intervenção pública se torna 
exercício de poder arbitrário da família, dos agrupamentos sociais, do aparato esta
tal -  dos sistemas de regulação social do Estado e da Sociedade.

Eles - como todas as crianças e os adolescentes - precisam de proteção integral, 
intrinsecamente. Mas, em determinadas circunstâncias, situações, condições, mo
mentos, esse segmento social, quando vulnerabilizados ou cm desvantagem social, 
exige medidas especiais de proteção ou ações afirmativas em favor do seu direito 
(“discriminações positivas”). Em outras circunstâncias, quando em conflito com a 
lei penal, ele exige medidas (sancionadoras) socioeducativas.

As necessárias limitações ao exercício de seus direitos devem ser entendidas como 
estratégias para garantir a plenitude desses direitos. Isto é, limita-se a autonomia 
deles para assegurar a plenitude da sua cidadania e não para torná-los menos cida
dão, cidadãos de segunda classe e ainda mais marginalizados.

A eles há que se garantir, além do mais, sua participação proativa (e não mera
mente reativa), na construção de sua vida, nos processos de extensão de sua cida
dania. Sua participação há que ser assegurada igualmente, de alguma forma, no 
desenvolvimento dos serviços e programas/projetos públicos, administrativos e 
judiciais, governamentais e não governamentais, num sentido lato, que lhes di
gam respeito.

3. P rotecionismo Versus Autodeterminismo

Mas, tem-se registrado entre nós a ocorrência de duas posições antagônicas diante 
dessa questão dos direitos da criança e do adolescente, mais particularmente da
queles “em crise”, em função da Convenção.
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Uns acentuam exacerbadamente a necessidade da “proteção”, quase que anu- 
.ando a autonomia ontológica deles; vendo-os como “vulneráveis” em si (não, 
ulnerabilizados), sem responsabilidade alguma por seus atos -  necessitando 

ue verdadeira tutela da família, da Sociedade e do Estado e de respostas pura- 
mente assistencialistas.

7ira esses, a triagem, a apartação (institucionalização), o controle ainda é o melhor 
— 'nho: o lugar dessas crianças e adolescentes é no “ninho - gaiola”.

_ _ando não por essa linha, outros por sua vez colocam exageradamente a 
nica da sua reflexão e da sua ação, numa “autodeterminação” quase que ab- 
__:a da criança e do adolescente e repudiam como “castradoras” quaisquer 
rmas de proteção.

E acabam, de um lado, anulando todo e qualquer resquício da responsabilidade/ 
rer parental e da responsabilidade do Estado e da Sociedade pela sobrevivência, 

rc_: desenvolvimento e pela proteção da criança e do adolescente. Como se fosse 
Nível reeditar com sucesso absoluto, teorias e experiências como as de 

Summerhile, Christiana, Childrens Liberationists, kiddy-libbers e congêneres...

Emblematicamente, para alguns trabalhadores sociais, conselheiros tutelares, 
juizes, promotores, advogados, o direito de ir-e-vir implicaria no exercício ilimi
tado desse direito por uma criança de 7 anos e assim passaria ela a ter um 
pretenso direito a estar na rua, em qualquer circunstância, em qualquer local e a 
qualquer hora..

Os adolescentes infratores, por sua vez, seriam apenas “inadaptados sociais”, irres
ponsáveis; susceptíveis apenas de “encaminhamentos do serviço social”, de 
“psicoterapias”, de “análises”, de profissionalização etc., sem qualquer medida jurí
dico-judicial de caráter sancionador.

E assim, não se instaura procedimento apuratório de ato infracional, não se faz 
apreensão em flagrante, fecha-se os olhos a situações de abandono, ... finge-se uma 
liberalidade falsa de relação a tudo isso ou assume-se uma sensação de incapacida
de e de impossibilidade.

Posições como essas contribuem para as práticas dos arrastões e banimentos ilegais 
e do extermínio sistemático ou massivo de crianças e adolescentes, exatamente por 
sua irrealidade.
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Dentro desse quadro ainda de deformações ideológicas do discurso epistemológico 
e político-institucional e das suas práticas decorrentes -  por oposição àquela pri
meira posição, alguns outros juizes têm aplicado medida socio-educativa de 
internação (sanção excepcional e mais grave!) a adolescentes, não especificamente 
pela prática de uma determinada infração, que se confunda com crime ou contra
venção praticada por adultos. Mas por sua condição de marginalidade, de 
desviante (não, conflito real) de relação a ordem social local e às normas,

Assim, sentenciam esse adolescentes por serem “useiros e vezeiros na prática de 
atos anti-sociais”, por viverem “em conflito com sua família e/ou com a comunida
de local”, por “não se encontrarem aptos para voltarem a sociedade, apesar de já 
terem cumprido a medida socioeducativa imposta” e “para garantir a proteção dele 
e da comunidade pelo fato de ser soropositivo” (sic). isso, mesmo na vigência da 
Convenção como lei interna no Brasil e do Estatuto da Criança e do Adolescente!

Da mesma visão compartilham, pelo Brasil a fora, também, inúmeros conselheiros 
tutelares, com práticas tuteladoras (no mau sentido!) e institucionalizadoras; ven
do o abrigamento, por exemplo, como a única medida especial protetiva adequada 
em situações de risco pessoal e social. Constada uma situação dessa, qualquer que 
seja ela, determinam o encaminhamento a abrigos... e quando nessa criança ou 
nesse adolescente sente-se o “cheiro da marginalidade” procura-se 
institucionalizações em “abrigos especiais”, que já começam a existir, reconhecida
mente como de “contenção máxima”: gaiola -  ninho!

A criança ou o adolescente, em certas circunstâncias mais difíceis, são vistos por es
ses agentes públicos como aqueles que tem uma tendência nata a se “rebelar” contra 
as medidas educativas, assistenciais, protetivas. E o conselho tutelar (quando não, o 
juiz) reconhece uma verdadeira impossibilidade de atendimento eficaz e eficiente, 
fora dessa linha “disciplinadora/sancionadora”. As medidas em meio aberto não con
seguem convencer, porque nelas não se investe, em nenhum sentido.

Ainda há muito caminho pela frente para que se desconstrua todo esse discurso 
ideológico que mascara o nosso discurso epistemológico e político-institucional da 
garantia do direito da criança e do adolescente e da sua proteção integral. E muito 
mais caminho para que construa uma prática de atendimento público eficaz e efi
ciente, que respeite os direitos das crianças e dos adolescentes e os responsabilize 
por seus deveres; vendo-os como cidadãos.
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4. A C ontribuição E ssencial da C onvenção

t l ê  5
Vá ao 

glossário

Ao contrário disso, tratamo-los preferencialmente a partir de adjetivações tais 
como: crianças e adolescentes em crise, vulnerabilizados, vitimados, em risco ou 
em perigo, em desvantagem social, em conflito com a lei, infratores, excluídos, 
marginalizados, em situação irregular, em erro social... et caterva. Ou pior: 
rotulamo-los estigmatizadoramente como meninos-de-rua, pivetes, delinqüentes, 
aviaozinhos, michês e por aí a fora. ... Sempre lamentavelmente levando em conta 
a idéia da exepcionalidade, de fragilidade e negatividade, típica do que é diverso 
ao nosso padrão de adultos provedores e hegemônicos...

A tentação da dominação é grande, demais! E produz discursos ideológicos apa
rentemente grandiloqüentes e eloqüentes, não fossem intrinsecamente lacunosos, 
pois construídos a posteriori para justificar essas práticas hegemônicas de controle 
dos dominados.

Numa sociedade como a nossa, de modo geral, discursos são construídos 
exatamente para justificar o controle/dominação de mulheres, negros, índios, ho
mossexuais, velhos, doentes, pobres, sem-teto, sem-terra, crianças, mendigos etc.

Muitas pessoas, alienadas pelo discurso ideológico, consideram absurda e exagera
da essa afirmativa... Mas, na verdade, a cultura ibérica da qual somos caudatários 
tem como uma das suas marcas esse menoscabo pelo mais “fraco” e dominado, essa 
coisificação e manipulação de determinados segmentos sociais. A família patriarcal 
e o machismo são expressões das mais perfeitas dessa cultura. E aí, a desvaloriza
ção, em especial, da mulher, da criança, do adolescente e do jovem encontra cam
po fértil para se manifestar mais. vigo rosamente.

Donde se deduz que, efetivas seriam, entre nós, as normas jurídicas não discre
pantes da perversa realidade social? Uma realidade social de relações autoritárias 
(envolvendo a infância, a adolescência, suas famílias, a comunidade, a sociedade 
em geral e o Estado) só fará importante e valiosa uma determinada forma de direi
to, a serviço dessa estrutura de dominação?

Como seria importante se conseguíssemos tornar realmente conhecida e efetiva a Con
venção sobre os Direito da Criança, de 1989! Como seria importante se conseguísse- 
mos tratar, por conseqüência, essencial e substantivamente as crianças e os adolescentes 
como pessoas em desenvolvimento e ao mesmo tempo sujeitos de direito!
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‘y\ J
Vá ao 

glossário
O revogado Código de Menores, como “direito repressor/assistencialista”, nes
se caso, teria uma potencialidade de efetividade real maior que um dito “direi
to liberal” -  pois ele refletia melhor o pensamento e prática autoritária e um 
discurso jurídico mais ideológico, porque, longe de ser abstrato e geral, apre
sentava de forma imediata os projetos político-sociais do poder paternal e esta
tal, autoritários.

Assim sendo, esse novo discurso do Direito, oriundo da Convenção - que vê e 
trata crianças e adolescente como cidadãos, com direitos e deveres, participan
do da vida social proativamente e sendo protegidos na medida de suas necessi
dades - atrapalha sobremaneira o tradicional discurso e prática do Poder. E em 
ftinção disso pode ser tornado vazio e inaplicável, sem operacionalização. Esse, 
o risco.

O Direito e o Poder (político-ideológico, econômico e cultural) estão intima
mente relacionados. Não há como fugir disso. Já Calmon de Passos ensinava a 
esse respeito: “O Direito é a técnica pela qual se dá a integração entre esses três 
poderes (político, econômico e ideológico), de modo a se lograr segurança e 
operacionalidade à ordem social impositivamente implementável (...) Apenas épos
sível, ao Direito, emprestar alguma segurança e previsibilidade à convivência soci
al, mediante a decisão de conflitos, por um processo previamente 
institucionalizado, dentro de expectativas compartilhadas pelo grupo social, com o 
que contribui para consolidar e operacionalizar um sistema de produção e uma or
ganização política que o precedem e lhe ditam a fisionomia e o destino(...)’\ (“ Di
reito, Poder, Justiça e Processo”I 1999).

Autores como Willhelm Arnold e Gustav Radbruch consideram, entretanto, o di
reito como um elemento de primeira importância na conformação cultural de uma 
sociedade. Enquanto H. Heller, avançando ainda mais nesse sentido, entendia que 
o “direito é a forma mais avançada de domínio”. No que concorda Emílio Garcia 
Mendez, refreindo-se aa esse autor: “se este último está certo em termos gerais, isto é, 
para as formações sociais do capitalismo central, tanto passadas como contemporâneas, 
o é com muito mais intensidade no contexto do capitalismo periférico; neste caso, ficou 
mais que demostrada a importância e sobre-determinação da esfera política, esfera po
lítica que está composta por dois níveis claramente diferenciáveis, ainda que nem sem
pre diferenciados, o estritamente político (o Estado) e o estritamente jurídico (o direito)” 
(in “Autoritarismo y Control SociaP / 1987).
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5. D esafios da C onvenção e do E statuto

Mais das vezes, espera-se muito mais dessa Convenção sobre os Direitos da Crian
ça 1 ou de qualquer outra normativa internacional e interna) poderia dar, só pelo 
simples fato de ter sido ratificada por um Estado-parte e tornado direito interno.

À Convenção pode e deve ser poderosa aliada numa luta política pela garantia de 
rarcela de poder para a infância e a adolescência, em um novo modelo de convi
vência que não faça da criança e do adolescente “coisas”, objetos, dominados. Uma 
aliada no processo de transformação da nossa cultura institucional autoritária, de 
relação aos reconhecidos por ela como “mais fracos”, os dominados.

A Convenção, em verdade, teve o grande condão de tornar indisponíveis e exigíveis 
os direitos de todas as criança e de todos os adolescente. De colocá-los, com priori
dade, na ordem do dia da agenda política mundial e particularmente de cada país 
que a ratificou. De forçar a prevalência do seu interesse: do seu “melhor interesse”

O mais importante dessa Convenção não terá sido a criação de “novos direitos” da 
criança e do adolescente, propriamente. Mas a tônica que coloca na necessidade da 
efetivação da norma, da implantação e implementação (operacionalização) de um 
sistema de garantia de direitos, isto é, espaços públicos institucionais e mecanismos 
de promoção e defesa dos direitos e de controle social desses espaços e mecanismos.

, i %
• W  >

Vá ao 
glossário

Ela deve ser entendida como um apelo, uma incitação para que a sociedade e os 
Estados signatários assegurem com efetividade esses direitos, prioritariamente. De 
outra parte, um verdadeiro compromisso que assumem esses Estados no sentido 
do cumprimento do seu dever de responsabilidade - seu dever de proteger inte
gralmente suas crianças/adolescentes; garantindo-lhes a sobrevivência, o desenvol
vimento e proteção especial. Mas sem que, com isso, se prescinda da participação 
real desses atores, a lhes garantir autonomia.

Essa falsa dicotomia entre autonomia/participação e capacidade limitada/proteçao é só
uma aparente contradição criada pelo “discurso socio-jurídico assistencialista/repressor 
menorista”: a Convenção quando fala em “direitos”, quer abarcar os direitos fundamen
tais da pessoa humana, os direitos civis, os direitos específicos de proteção, os direitos 
sociais e culturais e os princípios que fundam o direito (e por que o purismo dos seus 
críticos, mais ideológico que epistemológico?). Ela quando nos induz a falar em capa
cidade limitada para o exercício de direitos, absolutamente não nos quer induzir a re
conhecer que a incapacidade pode estar integrada na capacidade ou vice-versa.
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Exatamente atacando essa lacuna do discurso jurídico-ideológico tradicional é que 
poderemos faze-lo desmoronar de dentro para fora; demonstrando em nossas prá
ticas de atendimento público (no sentido amplo) que é possível conciliar e equili
brar proteção e participação. E isso é possível!

A Liberdade e o Direito são categorias axiológicas. Já a capacidade de exercício li
mitado de um direito ou de fruição da liberdade é uma categoria operacional es
tratégica. Não se contrapõem. Complementam-se.

Como salienta Zigmunt Baumant, a limitação e a liberdade estão “casadas, para o 
bem e para o mal e o seu conúbio só será dissolvido se fosse possível o retorno à 

„primeva e inocente unidade entre o homem e sua condição; tornando a natureza 
novamente não problemática” (“Por uma sociologia crítica / 1977).

Há absoluta impossibilidade de conviverem liberdades sem que limitações sejam 
postas ao seu exercício -  isso vale inclusive para o mundo adulto, quando discuti
mos as relações entre o Direito e o Poder. Inexiste pois convivência humana livre 
de relações de poder, nem há relação de poder em que se mostre ausente a desi
gualdade dos que dela participam, nem há relação de poder a salvo dos binômios 
dominador x dominado, controlador x controlado - comando/obediência.

A questão não é a eliminação do poder nas relações entre o mundo adulto e o 
infanto-adolescente, por exemplo. Deveríamos nos esforçar para “domesticar o po
der”; para “funcionalizá-lo no mais adequado possível, minimizando o negativo da 
pura dominação e fazendo excelente a sua dimensão de integração e solidariedade” 
(Bertrand Russel j_n “O Poder”! 1979). O Direito pode ser instrumento de 
domesticação do Poder.

Aqui está a Convenção, principalmente como instrumento jurídico e político- 
institucional, de domesticação do poder parental e estatal (em especial), nas suas 
relações, tradicionalmente autoritárias, com a infância e adolescência. Como ins
trumento estratégico de mobilização da sociedade e de construção de uma nova 
cultura institucional, para que vejam a criança e o adolescente como cidadãos. 
Como alavancadores em um processo de defesa política de interesses (advocacy) e 
de institucionalização de um sistema de garantia de direitos, eficiente e eficaz.

A efetividade da Convenção das Nações Unidas sobre Direito da Criança depende 
do seu grau de legitimidade, isto é, do compromisso que seus destinatários e seus 
aplicadores assumem com ela.
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O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
PRINCÍPIOS, DIRETRIZES GERAIS E LINHAS DE AÇÃO.

Wanderlino Nogueira Neto

Idéias-guia: O Estatuto é apresentado, em essência, como uma nor
ma geral de proteção integral da criança e do adolescente, através da 
garantia de seus direitos quando ameaçados ou violados. Explicitam- 
se mais os princípios e as diretrizes do Estatuto e suas linhas de ação 
sistêmica, articuladas e integradas: a política de atendimento de di
reitos, o acesso à justiça e o controle social externo da sociedade 
mobilizada.

1. Espírito e N atureza do Estatuto

Em obediência à Constituição federal (art. 24, XV e 30, II) e como decorrência da 
Doutrina jurídica da Proteção Integral, consagrada na Convenção das Nações Uni
das sobre o Direito da Criança, dever-se-ia falar, na verdade, hoje, em legislação 
sobre proteção da criança e do adolescente - matéria de competência concorrente glossário 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com a revogação do 
Código de Menores e com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescen
te (lei federal 8.069), em 13 de julho de 1999 (com vigência em 12 de outubro 
do mesmo ano), não há mais que se falar em um “Direito Menoril” ou “Direito de 
Menores”, entre nós.

A natureza do Estatuto, seu espírito em essência, reside exatamente neste ponto: 
contém ele normas gerais, sobre proteção integral de crianças e adolescentes”
(art. 1 -  lei cit.).

O Estatuto não é nenhuma codificação ou consolidação das normas de um ramo 
especial e autônomo do Direito. Traz em seu bojo substancialmente normas de 
direito civil, direito trabalhista, direito processual, direito administrativo etc.

É a pedra angular de uma legislação que se propõe, por exemplo, proteger o 
adolescene nas suas relações trabalhistas, proteger a criança e o adolescente em 
suas relações civis familiares e sucessórias, proteger o adolescente em suas relações 
com o Estado quando da solução do seu conflito com a lei (como relação processu-
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al, isto é, como garantia da liberdade, da dignidade e da integridade), proteger a 
criança e o adolescente quando do seu acesso aos serviços/programas da Adminis
tração Pública etc.

Ele é a regulação, num sentido amplo, do art. 2 2 7  da Constituição federal, que 
consagra normas programáticas, reconhecendo e garantindo, em sede constitucio
nal, os direitos fundamentais comuns e especiais da criança e do adolescente. E 
por isso deveria ter sido aprovada e promulgada como lei complementar, de hie
rarquia superior à legislação infra-constitucional ordinária -  mas lamentavelmente 
razões político-conjunturais não o permitiram à época.

«Assim sendo, a partir do estabelecido nessas normas gerais do Estatuto, em todos 
os ramos do Direito, em toda a nossa ordem jurídica, a criança e o adolescente 
passarão a ser considerados pessoas em condições especiais de desenvolvimento e,

V s ao mesmo tempo, sujeitos de direitos. Exatamente como reza a Convenção dastr •/ '
glossário Nações Unidas sobre o Direito da Criança.

O Estatuto se propõe regular um sistema de garantia do “gozo dos direitos fundamen
tais da criança e do adolescente, sem prejuízo da proteção integral” (art.3 -  loc. cit.).

Isso significa que são eles titulares de direitos e deveres. Mas com a capacidade de 
exercício dos direitos e com a responsabilidade pelo descumprimento de seus de
veres, ambas conformadas à sua condição de pessoas em condições especiais de 
desenvolvimento.

Os jovens (adultos de 18 a 21 anos) só são atingidos pelas normas garantidoras e 
protetoras/responsabilizadoras do Estatuto em caráter absolutamente extraordiná
rio, como uma extensão dessa proteção e responsabilização dos adolescentes em 
conflito com a lei penal: o que não significa que no futuro não estejamos cami
nhando para uma legislação específica de outra natureza e para um sistema estra
tégico de asseguramento de direitos dos jovens adultos (até os 23 ou 25 anos), 
como se faz com a mulher, com os portadores de necessidades especiais etc. Por 
isso, não podemos usar como sinônimas as expressões “adolescentes” e “jovens”, 
como às vezes acontece. Por exemplo, falar-se em direito penal juvenil para se re
ferir a normas especiais de responsabilização do jovem adulto é altamente salutar e 
o mundo civilizado isso começa a pautar; desde que com isso não queira se falar 
equivocadamente em “direito penal adolescente”, perigosa aventura que atacaria o 
coração do próprio Estatuto e da Constituição federal.
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Zm resumo: o Estatuto institui, consequentemente, um verdadeiro sistema jurídi
co-político-institucional de garantia dos direitos da infância e da adolescência, 
oara protegê-los integralmente.

2. P rincípios do Estatuto

O Estatuto da Criança e do Adolescente, preliminarmente, se propõe regular esse 
sistema de garantia, a partir de alguns princípios basilares e fundantes desse seu 
sistema de garantia jurídico-político-institucional:

a) M á xim a  priorização da efetivação dos direitos da criança e do adolescente (a cha
mada “prioridade absoluta) ______  ____  _________ ________________

Toda a motivação desse princípio vem do paradigma da Convenção internacional 
sobre o Direito da Criança, da “prevalência do melhor interesse” da criança. O 
interesse dela prevalentemente se faz direito, ao ser declarado ou constituído em 
uma situação de fato, em uma situação de atendimento pelo poder público (go
vernamental e não governamental): primazia de receber proteção e socorro, prece
dência no atendimento público, preferência na formulação e execução das políticas 
e destinação provilegiada de recursos públicos.

' Vá ao 
glossário

Assim, não podem prevalecer certos argumentos para não se assegurar os direitos 
de crianças ou adolescentes, tais como “falta de recursos”: a vontade política deve 
privilegiar essa garantia de direitos, acima de outras prioridades políticas, às vezes 
apenas clientelistas e eleitoreiras. Salvo a priorização da Educação, que no fundo 
beneficiará a própria criança e o adolescente, pois a Constituição federal cria uma 
única exceção para a Educação, quando proibe vinculações de receitas. Existem 
Prefeituras pelo Brasil, por exemplo, com quadro de pessoal comissionado alta
mente inflacionado e bem pago, e que se anunciam sem condições de 
implementarem Conselhos Tutelares, como determina o Estatuto.

Esse princípio da “prioridade absoluta” se torna a justificativa, mais das vezes, de muitas 
ações judiciais para a garantir a exibilidade de determinados direitos de crianças e adoles
centes, quando violados, principalmente pelo Poder Público. A jurisprudência hoje é far
ta em decisões condenatórias do Poder Pública, nesse sentido do reconhecimento da 
prevalência do melhor interesse da criança e da prioridade do seu atendimento.

4 1
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b) Descentralização político-adm inistrativa, onde cabe a

• formulação de normas gerais à esfera federal, com reserva da competência suplemen
tar às demais esferas (estadual e municipal);

• coordenação concorrente, às esferas federal, estadual e municipal e, por fim, a

• execução em regimes de complementaçoes, às esferas estadual e municipal, com 
preferenciamento dessa, em obediência à diretriz da municipalização.

Vá ao
glossário jg construção da democracia real no mundo moderno moderno passa pela cons

trução da democracia local ou municipal: “não tanto porque os problemas da 
,região possam ser resolvidos nesta escala local, mas porque tipifica a categoria 
de mudanças que são viáveis, significativas e que constituem um degrau para o 
futuro” (in “Utopia Desarmada”- Jorge Castaneda). A democracia local se ins
pira na reflexão na Europa Ocidental a respeito da descentralização e do ato- 
governo local, que nassce tanto na experiência histórica do antigo Partido Co
munista Italiano na Emília-Romagna após a Segunda Guerra Mundial, quanto 
da Espanha republicana e da descentralização e reformas municipais na França 
dos anos 80.

E preciso estar “mais perto do chão” para melhor atender às demandas, aos inte
resses, aos desejos da população (e no meio dela, dos mais “fracos”, como as crian
ças e os adolescentes). Um Poder Central distante só poderá assim fazê-lo a um 
custo exorbitante e com uma burocracia frequentemente corrupta e ineficiente. A 
custa de muito clientelismo e paternalismo.

Todavia essa reforma se não for seguida por uma transferência de recursos fiscais e 
de responsabilidades, pioram as coisas: evitam apenas que as autoridades centrais 
sejam alvo da ira do eleitorado frustado, provocada pelos cortes orçamentários em 
educação, saúde, mínimos sociais, moradia, esgotos, água potável, transporte etc. , 
sem que ofereçam às autoridades municipais os meios para enfrentar as crescentes 
demandas e os orçamentos minguados. A descentralização portanto não é nenhu
ma mágica ingênua.

Esse processo de descentralização e de municipalização, concomitantemente, deve 
fazer exigido o aperfeiçoamento do processo eleitoral, eivado ainda de fraudes e de 
pessões corrutoras do poder econômico e dos grupos oligárquicos, locais 
(“caciquismo político”).

Vá ao 
glossário
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O fortalecimento dessa “democracia municipal” implicará também futuramente - 
_>e respeitado nesse ponto a Constituição federal e o Estatuto — no fim dos “paco
tes”, dos programas/projetos elaborados no seio do Poder Central para serem exe
cutados cegamente pelo Poder Local, de cima para baixo. E para isso aconteça é 
preciso que as instâncias públicas municipais (governamentais e não governamen
tais) tenham capacidade de qualificar sua demanda, de serem propositivas, e não 
apenas reativas, de elaborarem seus próprios programas/projetos a partir de suas 
necessidades levantadas democraticamente, no bojo de planos elaborados a partir 
de diretrizes gerais formuladas em conjunto pelo governo e sociedade civil, como 
políticas públicas. Enquanto o pleito do município não ultrapassar a mera 
lamentação por mais verbas, em termos quantitativos, sem propostas legítimas e 
com capacidade de efetividade, de eficiência e eficácia... a descentralização políti
co-administrativa e a municipalização nunca passará de um sonho irreahzado.

Igualmente, sem a obrigação dos administradores públicos municipais de presta
rem contas de maneira a mais transparente possível ou sem que os movimentos 
sociais se organizem, se expressem institucionalmente e pressionem as autordades 
municipais para que ofereçam serviços decentes sem nada exigir em troca espuria- 
mente, tudo isso não passará de um pesadelo: pior a emenda que o soneto.

c) Participação da população, por meio de organizações sociais representativas, na for
mulação de políticas públicas e no controle das ações, nos 3 níveis (federal, estadiual e 
municipal).

Um dos componentes do novo paradigma político-institucional contido na Cons 
tituição federal de 1988 consite na idéia do fortalecimento dos movimentos popu 
lares, do fortalecimento da “participação direta da população através suas organi 
zações representativas”(art.204, II), na gestão da coisa pública.

Todavia em vista da desordem e do esponteísmo inerentes à maioria dos movimen
tos (mais das vezes meramente reinvindicatórios) e de sua natureza heterogênea e 
quase sazonal, necessário se torna construir uma relação democrática entre essa 
efervescência social e o aparato político-partidário, entre a representação eleitoral e 
a participação direta da sociedade civil organizada, no seio do Estado.

Preliminarmente, é preciso que se reconheça a legitimidade de ambos (representação 
e participação); que partidos políticos, sindicatos e expressões do movimento social 
se respeitem, se relacionem saudavelmente, sem manipulações e aparelhamentos. Por

' V ' 
Vâao 

glossário
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isso, Jorge Castaneda (loc.cit.) questiona: “Como proporcionar expressão política aos 
movimento sociais sem traí-los, sem alterr sua natureza ou destruir sua originalida
de? Apesar de seu frequente e muito bem fundamentado ceticismo diante dos polí
ticos, e da sua comprensível frustação com o caráter meramente formal e a paralisia 
de muitas instituições latinoamericanas, o protesto popular deve transcender suas 
origens e suas formas de luta puramente sociais e ingressar no espaço político. A 
imposição e a manipulação da esquerda social pela esquerda política não funciona 
mais na América Latina; pequenos núcleos radicais de militantes de esquerda ainda 
podem se apoderar de um movimento, mas logo ficam sozinhos com o cadáver da
quilo que foi alguma vez uma próspera sementeira deorganização e solidariedade”.

$
Indiscutível a validade da luta social, da denúncia, do embate, no seio das instâncias 
puras da sociedade civil (fóruns, frentes, pactos etc.). Mas é preciso que se aprenda 
também a deixar a praça e lutar no paço, a fazer a chamada luta institucional, como 
pretende o Estatuto, quando fala em “participação popular paritária por meio das 
organizações”, no seio dos Conselhos de Direitos. Esses espaços institucionais públi
cos estão previstos como locus da “mediação” e não da cooptação ou do 
enfrentamento; estão previstos como locus da explicitação dos conflitos estruturais e 
da construção dos consensos mínimos conjunturais. Fora daí teremos a paralisia, o 
impasse, que talvez possa interessar à luta social, mas prejudica a luta institucional

3. D iretrizes do Estatuto

Por sua vez, segundo o Estatuto, isso implica em se operacionalizar 
sistemicamente essa garantia de direitos, como proteção integral, a partir desses 
princípios, obedecendo-se às seguintes diretrizes:

a) F orm ulação e avaliação de d ire trizes e po líticas, em  regim e de co-gestão dem o 
crática, com partic ipação  da  sociedade c iv il organizada, por meio de Conselhos de 
Direitos, deliberativo/normatizadores, de composição paritária; e

b) acom panham en to  e avaliação das institu ições p u b lica s  sob seu controle, tam bém  
em regime de co-gestão dem ocrática, com partic ipação  da sociedade c iv il o rgan iza 
da, por meio desses mesmos Conselhos, tainbém “controladores das ações públicas gover
namentais e não governamentais
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I irs Conselhos são órgãos colegiados gestores (integram a Administração Pública, 
_:r5Ar de sua composição paritária) e se integram no sistema geral de gestão, isto 

ie formulação, coordenação, execução e controle das políticas e ações públicas. 
Tinto que os conselheiros oriúndos da sociedade civil organizada (impropriamente 
mimados de “conselheiros não governamentais”) devem ser considerados agentes 
: Tolicos, em que pese não estritamente funcionários públicos, como os orúndos 
io governo, que representam aí a Administração Pública (daí a razão da Resolução 
5o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -  CONANDA 
cie reconheceu como invasão de um Poder no outro, a participação de magistra- 
i ; 5. promotores e legisladores nesses colegiados gestores). A Constituição federal 
ião permite absolutamente nenhuma construção que permita colocar qualquer 
instância pública fora dos 3 Poderes da República, exceção expressa do Ministério 
7 iblico, que restou como uma “quase-poder”. São esses Conselhos integrantes do 
7: der Executivo, com instrumentos da democratização da gestão pública, da Ad
ministração Pública.

?or sua própria natureza, são eles formuladores de políticas e controladores de 
icões, não são coordenadores e executores, segundo o Estatuto. Desse modo, não 
cevem eles diretamente desenvolver programas/projetos ou manter serviços/ 
atividades, função dos órgãos públicos e das entidades sociais, responsáveis pela 
execução de ações ou coordenação de políticas ou programas.

Os Conselhos de Direitos detêm um poder regulamentar administrativo e no exer
cício dessas atribuições de gestão são deliberativos e não consultivos, isto é, com 
Dotencialidade de exibilidade. Não têm entretanto poder normativo legisferante e 
por isso suas resoluções estão hierarquicamente abaixo das leis e devem procurar 
aplicar as normas legais aos casos concretos. E como expedidores de atos adminis
trativos complexos, esses Conselhos têm seus atos submetidos, por sua vez, ao 
controle de legalidade, moralidade, economicidade, impessoalidade e publicidade, 
do Poder Judiciário.

Por sua vez, a posição dos atos desses Conselhos de Direitos na hierarquia dos atos 
administrativos normativos (em face da falta de disposição expressa do Estatuto, já 
que apenas dispõe sobre “normas gerais”...) dependerá de dispositivo explícito da 
lei federal, estadual ou municipal que os criar respectivamente e que lhe dará 
prevalência ou não sobre as deliberações normativas de determinadas instâncias 
administrativas (Presidente da República, Ministro de Estado etc., por exemplo)
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daquele nível (federal, estadual ou municipal), instituindo ou não a figura da ho
mologação, promulgação etc.

F in a lm e n te , a d e te rm in aç ão  do cam po de ab ran g ên c ia  desse poder 
norm ativo, quanto ao conteúdo, tem sido relativam ente polêm ico: devem 
eles form ular a “política de atendim ento de direitos da criança e do adoles
cente” (art.86 -  Estatuto cit.) e controlar as ações publicas dela decorrentes 
(a rt.88,11 -  loc.cit.). Assim, não teria ele com petência para form ular as po
líticas sociais setoriais de educação, saúde, assistência social, nem para con
trolar as ações publicas delas decorrentes. São, esses Conselhos de D ireitos, 
form uladores de uma verdadeira “política in tersetorial” como se verá adiante 
e como tal suas deliberações poderão atingir de alguma forma essas políticas 
e suas ações, ao fazer incidir sobre elas um sistema de garantia de direitos, 
como se verá também adiante, fazendo com que mecanismos ju ríd ico -po líti
cos desses sistema (e seus espaços públicos institucionais aplicadores) p ro 
movam e defendam os direitos da criança e do adolescente, em quaisquer 
das áreas das políticas de Estado, quando ameaçados e violados. A negação 
de um direito subjetivo tem o condão de justificar uma diretriz geral apro
vada pelo Conselho de D ireitos.

Já que situados no bojo do Poder Executivo (em que pese sua autonom ia fun
cional), não tem eles poder normativo de nenhum a espécie sobre o funciona
mento do Poder Judiciário e do M inistério Público, enquanto Poder soberano e 
Instituição autônoma, do Estado. Estes não são coordenadores ou executores 
de políticas públicas, nem suas ações são delas decorrentes -  têm outra natu
reza jurídica e político-institucional, a prestação jurisdicional e atividade pú
blico-ministerial.

Por fim: inadmissível, por absolutamente ilegal e inconstitucional (art.204,II), o 
funcionam ento  de um C onselho dessa natureza, sem a investidura dos 
consleheiros tanto oriúndos do governo, quanto da sociedade civil organizada. 
Nenhum ato administrativo, mesmo que que do Chefe do Poder Executivo, tem 
esse poder de legitimar e legalizar o funcionamento de um Conselho de Direitos, 
sem a paridade exigida, sendo nulos de pleno direito os atos praticados por 
possíveis arremedos de Conselhos não-paritários.. Por esse mesmo motivo, inad
missível será também o chamado “voto de Minerva”ou de desempate, atribuído a 
presidentes de Conselhos de Direito: quebraria a paridade.
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• políticas sociais (Educação, Saúde, Assistência Social, Previdência Social, Cultura,
" Saneamento Básico, Segurança Alimentar)

• políticas econômicas (Financeira, Orçamentária, de Desenvolvimento).

Desse modo, essa garantia dos direitos fundamentais da criança, como proteção 
integral - missão essencial do E statu to , como vimos atrás - deverá se 
operacionalizar, de um lado (a garantia de direitos não se esgota com essa linha de 
ação das políticas, como ver-se-á adiante), por intermédio das políticas setoriais e 
intersetoriais citadas logo acima exemplificativamente, dos seus respectivos servi
ços e programas e dos seus específicos espaços e mecanismos jurídicos-político- 
«institucionais, no âmbito maior dessas Políticas de Estado.

Tal é o que pretende o Estatuto, ao estabelecer programaticamente (ex vi art. 
86) que o “atendimento dos direitos da criança e do adolescente se fará através 
de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, com linhas de ação 
firmadas nas políticas sociais básicas (nas quais se inclue hoje a Assistência Soci
al, após a promulgação de sua Lei Orgânica - LOAS) e em alguns programas e 
serviços específicos (que parecem hoje se enquadrar melhor no campo dos Direi
tos Humanos e da Segurança Pública, nas políticas institucionais de defesa do 
Estado e do cidadão, mais especificada e melhor sistematizada após a promulga
ção do Estatuto).

Em verdade, quando a lei 8.069 fala em “política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente” o faz num sentido diverso e mais amplo, daquele mais 
estrito e setorizado que aqui se usou e que reflete, de certa forma, o atual discurso 
político-institucional da Administração Pública (cfr. por exemplo, “Cadernos 
MARE da Reforma do Estado’).

O Estatuto usa a expressão “política”, num sentido de articulação de estratégias e 
ações, visando dar efetividade às Políticas de Estado, isto é, operacionalizá-las a 
partir de um determinado foco, de um determinado preferenciamento estratégico. 
Como aponta com precisão um dos seus mentores, Antonio Carlos Gomes da Cos
ta: “(...) conjunto das leis, instituições, políticas e programas, criados pelo poder 
público para promover a distribuição de bens e serviços destinados a promover e 
garantir os direitos sociais dos cidadãos (...)” (grifei) Qn “Brasil. Criança. Urgente. 
A LeiC -  1990)
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No sentido aproximado, por exemplo, ao que se usa ordinariamente quando se fala 
em “política de investimento do Estado”, “política de desenvolvimento dos recur
sos humanos”, “política de reforma e modernização do Estado”, “política de ações 
afirmativas em favor do negro ou da mulher ou portadores de necessidades especi
ais”, “política de prevenção e erradicação do trabalho infantil”, “política de regula
rização fundiária” etc. etc.

E quando utiliza a expresão “atendim ento de direitos”o faz no sentido de 
asseguramento, de garantia.

De qualquer maneira, uma política (ou estratégia) de atendimento (ou garantia) de 
direitos da criança e do adolescente, há que ser formulada, coordenada, executada e 
controlada, a partir da aplicação do Estatuto.

5. U m Sistema de Garantia de D ireitos

Y v. v>:-
y ' ' V 

Vá ao 
glossário

0 a garantia do acesso a serviços/atividades e programas/projetos, devidamente 
qualificados, de todas as Políticas de Estado, através de mecanismos administrati
vos especiais e instersetoriais dessa citada acima política de garantia de direitos; 
quanto o

• a garantia do acesso à justiça e a contenciosos administrativos através da “admi
nistração de justiça”, isto é, da prestação jusrisdicional, da ação promocional e 
fiscalizadora público-ministerial, da representação processual das procuraturas so
ciais e da ação protetora especial dos conslehos tutelares; bem como igualmente

• a garantia do controle social externo e difuso sobre esses serviços/atividades e 
programas/projetos de atendimento direto e sobre as próprias atividades de “admi
nistração de justiça” a crianças e adolescentes (mais amplo e menos institucional 
que o controle estrito, próprio da gestão, com o qual não se confunde).

Essa “política de atendimento de direitos” (enquanto estratégia de qualificação do 
atendimento direto de necessidades básicas, como direito e de garantia desses di
reitos), no fundo, é parte de um verdadeiro sistema estratégico jurídico-político- 
institucional para garantir os direitos da infância e da adolescência que articula/ 
integra tanto
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Com esta formulação sistêmica, mais ampla, a prestação jurisdicional e a função 
institucional do Ministério Público podem encontrar seu ninho, no Estatuto. 
Equivocado é imaginar, como já vimos atrás ao tratarmos dos Conselhos de Direi
tos, que o Poder Judiciário e o Ministério Público, instituições soberanas do Esta
do, não integrantes da Administração Publica (enquanto Poder Executivo) possam 
ser incluídos no campo de atuação da política de garantia (atendimento) de direi
tos. Melhor se situariam, nisso que se poderia chamar de “Sistema de Garantia de 
Direitos”: Poder Judiciário e Ministério Público estariam articulados e integrados 
operacionalmente com os espaços públicos governamentais e não governamentais 
da política de garantia (“atendimento”) de direitos, mas não se integrando ela.

Daí por que absolutamente inócua qualquer Resolução de um Conselho de Di
reitos ou requisição de serviço do Conselho Tutelar, quando dirigidas ao Poder 
Judiciário qu_ Ministério Público, em face do princípio constitucional (cláusula 
pétrea) da separação dos Poderes. Por exemplo, quando o Conselho Nacional - 
CONANDA, em resolveu salutarmente estabelecer em 40 o número ideal de 
adolescentes infratores em cum prim ento de medida socio-educativa de 
internação, normatizou o funcionamento de órgãos da administração publica 
estadual e federal (Departamento da Criança e do Adolescente e órgãos estaduais 
de execução dessas medidas), não significando isso nenhum limite ao poder de 
sentenciar de um juiz.

Nesse sentido passou-se a usar a expressão “sistema de garantia de direitos”, fazen
do-se aí uma interpretação sistemática e teleológica do Estatuto,

• para dar um sentido mais organizacional a essa chamada “política de atendi
mento (garantia) de direitos de crianças e adolescentes”, enquanto promoção de 
direitos;

• para incluir o campo da “administração de justiça a crianças e adolescentes” ou 
“acesso a justiça” (cfr. Estatuto) e

• para ressaltar a necessidade de se fortalecer o controle externo e difuso da socie
dade civil, sobre tudo isso.

Tem-se usado essa expressão para permitir uma visão de conjunto mais clara de 
todo o Estatuto, como um “sistema de normas gerais de proteção integral” (em 
que pese, não propriamente um Código ou uma Consolidação e não propriamente
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:omo uma lei orgânica setorial, como a do Sistema Único de Saúde ou da Assis
tência Social ou da Educação).

Originalmente, essa reflexão e expressão nasceram no âmbito dos que militavam 
direta e indiretamente no Núcleo de Estudos, Pesquisa e Ação “Direito Insurgen
te' -  NUDIN, em Salvador, nos idos de 1992, do qual fazia parte o Autor, colhi
da no campo dos Direitos Humanos, em nível internacional. Posteriormente, em 
1993, apresentada por ele à equipe do CENDHEC, em trabalhos conjuntos, foi 
essa idéia desenvolvida pela direção e equipe (com especial destaque para a produ
ção de Margarita Bosh Garcia) e acolhida finalmente pelo CONANDA, por pro
posta da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente 
-  ANCED, como balizadora da II Conferência Nacional dos Direitos da Criança 
1997) e ali ainda mais desenvolvida e explicitada, com mais legitimidade até.

Nesse contexto, nunca se falou em Sistema no sentido tradicional, como no mode
lo do “Sistema Nacional do Bem-Estar do M enor”, capitaneado pela extinta 
FUNABEM.

Mas sim, como uma estratégia sistêmica, como um plano de ação para promoção e 
defesa de direitos (principalmente em rede). Em modelo singular, a ser fomenta
do, alavancado e coordenado em nível nacional, pelo atual Departamento da Cri
ança e do Adolescente (Secretaria Nacional dos Direitos Humanos) subordinado 
ao Ministério da Justiça e a ter também suas diretrizes gerais, formuladas e avali
adas e suas instituições operacionalizadoras específicas, acompanhadas e 
monitoradas, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -  
CONANDA, vinculado ao mesmo Ministério.

6» C o n c l u s ã o

Não adianta só se falar em garantir (“atender”) direitos de crianças e adolescentes e 
se montar um sistema estratégico operacionalizador dessa função pública. Necessá
rio se torna buscar a missão, a essência e finalidade primai dessa intervenção estatal 
e societária: o que se faz através dela que não se faz através outras intervenções? 
Onde sua identidade? No que ela se distingue de outros campos: o que significa 
concretamente garantir direitos de maneira sistêmica, continuada e permanente?
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Só a partir desse aprofundamento, construindo um novo discurso epistemológico 
e político institucional poderemos fortalecer a construção de uma nova prática.

Só a partir dessa definição poderemos falar em espaços institucionais e mecanis
mos a serviço dessa missão, em definir seus papéis e medidas especiais.

Precisamos assegurar que a sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção em espe
cial e a participação de crianças e adolescentes sejam garantidos como direitos 
subjetivos dos seus titulares e como deveres do Estado e da Sociedade exatamente 
como estabelecem a Convenção e o Estatuto -  com eficiência, eficácia e 
efetividade.

\
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DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Paulo César Maia Porto

Idéias-guia: De modo análogo ao que a Constituição Federal explicita 
no art. 5o para todos os cidadãos, o Estatuto declara no Título II os 
direitos fundamentais da criança e do adolescente. Em doze (12) ar
tigos, amplia a formulação dos direitos enunciados no Art. 227 da 
Constituição.

O Estatuto é dividido em duas partes: Geral e Especial. A primeira expõe os direi
tos fundamentais das crianças e adolescentes. A parte especial mostra os instrumen
tos para pôr em prática tais direitos.

Já vimos que a doutrina da proteção integral, base do Estatuto, reconhece as crianças e 
adolescentes como cidadãos, possuidores de todos os direitos dos adultos, e de outros 
direitos especiais, por serem pessoas em desenvolvimento. Diz o art. 3o do Estatuto:

“Art. 3o. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais ine
rentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e faci
lidades, a fim  de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiri
tual e social, em condições de liberdade e dignidade. ”

O texto é bem claro: as crianças e adolescentes “gozam de todos os direitos funda
mentais’', além da proteção integral de que trata o Estatuto. Isto é: todos os direi
tos que se encontram no artigo 5o da Constituição Federal e em outras leis são 
estendidos às crianças e adolescentes e se aplicam imediatamente.

O artigo 4o afirma que é “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade”, a efetivação dos direitos funda
mentais das crianças e adolescentes. O que significa isso? Que todos são solidaria
mente responsáveis, esse dever obriga a todos e cada um, sem exceção.

Todos sabemos que a responsabilidade maior é da família, mas se a família falhar 
(ou faltar), a comunidade, a sociedade e o Poder Público não podem deixar de 
cumprir seu papel.
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A absoluta prioridade de que fala o artigo inclui seguintes situações:

• primazia: em quaisquer circunstâncias as crianças têm o direito de receber 
proteção e socorro antes de qualquer outra pessoa;

• precedência: no atendimento nos serviços públicos (por exemplo, nos hospitais), 
as crianças serão as primeiras;

• preferência: são os principais destinatários na formulação e na execução das po
líticas sociais públicas (educação, saúde, etc.);

• privilégio: devem receber a maior parte dos recursos públicos nas áreas relacio
nadas com a proteção à infância e à juventude.

A partir daí o Estatuto passa a tratar, com detalhes, da proteção a esses direitos 
fundamentais. O art. 4o refere os direitos expostos a seguir:

1. Do D ireito A V ida e à Saúde  
(T ítulo II, C apítulo  I)

A vida tem uma relação muito íntima com a saúde e a integridade física. Neste ca
pítulo, o Estatuto trata basicamente da efetivação de políticas que permitam o nas
cimento e o desenvolvimento saudável da criança. Merecem destaque a garantia de:

• atendimento médico pré-natal às gestantes (Art. 8o,I);

• aleitamento materno para os filhos de mães trabalhadoras ou detentas (Art. 9o; 
ver também o art. 5 da Constituição, inciso L(50);

• identificação do recém-nascido (planta do pé) (Art. 10,11);

• realização do “teste-do-pezinho” (Art 10,111);

• tratamento especializado aos portadores de deficiência (Art. 11, # 1);

• permanência de um dos pais junto à criança ou adolescente internado (Art. 12).

É bom lembrar que todos os direitos presentes neste capítulo são de aplicação 
imediata (não precisam de regulamentação para valer), podendo o interessado re
correr à justiça para garanti-los.
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2. Do D i r e i t o  à  L i b e r d a d e , a o  R e s p e i t o  e  à  D i g n i d a d e

( C a p í t u l o  II)

A liberdade de ir e vir é um direito humano consagrado desde 1215 pela Magna 
Carta da Inglaterra, quando o Rei se comprometeu a não prender ninguém, se
não depois de um processo judicial onde seriam observadas todas as garantias 
legais.

0  termo “liberdade”, no Estatuto, é utilizado de forma ampla, abrangendo diver
sas faculdades de agir conforme a lei. Segundo o Estatuto, o direito à liberdade 
inclui todos estes direitos:

1 - O direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos

A Constituição Federal, no art. 5o, inclui a liberdade de locomoção no rol dos 
direitos fundamentais:

“X V — é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qual
quer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

( ...)

L — ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

( . . . )

LXI — ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fun 
damentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgres
são militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. ”

Utilizando os verbos “ir”, “vir” e “estar”, o texto quis expressar a veemente negação 
do Código de Menores, que, através de um artifício legal, permitia que as crianças 
e adolescentes encontradas nas ruas fossem recolhidos e levados ao Juiz de Meno
res, mesmo que não estivessem praticando nenhuma infração.

II - O direito de opinião e de expressão

Apesar de reconhecido há muito tempo, esse direito foi profundamente prejudica
do nos diversos períodos autoritários por que passou nosso país.
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A Constituição Federal protege tal direito no art. 5o:

“IV  — é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

IX  — é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de co
municação, independentemente de censura ou licença. ”

Pelo texto constitucional podemos concluir que ninguém terá de pedir permissão 
para expressar o que pensa. Isso não significa, porém, que os danos causados a 
outras pessoas não sejam reparados. Pelo contrário, os prejudicados podem ir à 

« justiça exigir indenização.

III - O direito de crença e culto religioso

O Brasil é um país predominantemente católico. Até o final da monarquia 
(1889), a religião de Roma era a oficial do país. Com a República, houve a sepa
ração entre Igreja e Estado, mas já naquela época havia dezenas de novas religiões, 
que tinham liberdade de atuação.

A Constituição de 1988 demonstra, no seu preâmbulo, toda a religiosidade de 
nosso povo, ao invocar “a proteção de Deus”. Mas o art. 5o, em seus incisos VI a 
VIII, deixa claro o caráter ecumênico da proteção ao culto:

“VI — é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;

VII — é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva;

VIII— ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou dc con 
vicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação le
gal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. ” IV-

IV- O direito de brincar, praticar esportes e divertir-se

Muitos adultos apenas toleram que as crianças brinquem, como se brincar fosse 
apenas uma manifestação da idade, sem maior importância. Os estudos médicos
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e psicológicos, porém, demonstram que a brincadeira e o lazer são fundamentais 
ao desenvolvimento da criança. Sem divertimento, a formação da criança tende a 
se prejudicar.

Pensando nisto, o Estatuto estabelece a plena liberdade de brincar, praticar es
portes e divertir-se, de acordo com a vontade de cada um, como convém à sua 
rormação. Reprimir esta liberdade configura o crime de maus-tratos (Código 
Penal, art. 136).

V- O direito de participar da vida familiar e com unitária

Como dissemos anteriormente, a participação da criança, dando opinião e con
tribuindo nas decisões familiares e comunitárias é importantíssima para o seu 
desenvolvimento mental, e para que ela encontre mais facilmente seu lugar na 
sociedade.

VI - O direito de participar da vida política, na forma da lei

A participação na vida política da sociedade também é fundamental para o desen
volvimento psico-social da criança. Os adolescentes de 16 anos ou mais já podem 
votar, como os adultos, mas a participação nas campanhas e na discussão política 
de um modo geral, no âmbito partidário, comunitário, estudantil etc., é assegura
da a toda criança ou adolescente.

Política não é mais coisa só de adulto, em que criança não possa se meter. Seu 
destino depende da política e, por isso, ele tem o direito de opinar e lutar em 
defesa de sua opinião.

Pelo Estatuto, a liberdade também compreende o direito de buscar auxílio, refú
gio e orientação (inciso VII deste Artigo).

O direito ao respeito, conforme o Estatuto (art. 17), "consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança ou adolescente, abrangendo a preserva
ção da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços 
e objetos pessoais”.
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3. Do D ireito à Convivência Familiar e Comunitária
(Capítulo III)

A família passa a ser enxergada sob o prisma da criança. Não se trata apenas de 
os pais permanecerem com seus filhos. Sobretudo é direito dos filhos serem 
criados e educados no seio de sua família, ou, eventualmente, de uma família 
substituta.

O Estatuto repete os direitos relativos à filiação já previstos na Constituição. Não 
existem mais filhos ilegítimos, naturais, adulterinos etc. Todos os filhos são iguais 
e*m direitos e qualificações, sem discriminação.

Vá ao 
glossário

O maior avanço do Estatuto, no que diz respeito à família, foi a determinação 
expressa no art.23 de que a pobreza não pode ser razão para a quebra do pátrio 
poder. Se os pais forem pobres, caberá ao Estado auxiliá-los a cuidar dos filhos. 
Pelo Código de Menores, o todo-poderoso juiz de menores podia tomar o filho de 
seus pais verdadeiros, sob a alegação de que eram pobres.

A família natural é a comunidade formada por um dos pais, ou ambos, e os 
seus filhos. Se não houver família natural, é direito da criança ser criada em 
uma família substituta, sob o regime de guarda, tutela ou adoção. A adoção 
pode ser feita tanto por família brasileira como por estrangeiros. Uma vez feita 
a adoção, rompem-se os vínculos com a família anterior, não podendo mais ser 
revogada a adoção.

O direito de os filhos, ou os pais, reclamarem na justiça a investigação de paterni
dade é considerado imprescritível — pode ser exercido a qualquer tempo, sem 
prazo definido — e inalienável — não pode ser negociado (Art. 27).

O pátrio poder é o instrumento que o pais possuem para cumprir seus deveres em 
relação aos filhos — guarda, sustento, educação. Pai e mãe exercem o pátrio poder 
em igualdade de condições. Se houver discordância, caberá ao juiz resolver. O 
pátrio-poder só pode ser quebrado após processo judicial, com direito à ampla 
defesa, por algum destes motivos: os abusos, os maus-tratos reiterados, o abando
no, a exposição a risco, a vícios etc.
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4. O D ireito à E ducação, à C ultura, ao Esporte e ao Lazer

(C apítulo IV)

Do direito ao esporte e lazer já falamos antes. Quanto ao direito à educação e 
cultura, podemos dizer que o Estatuto operou uma verdadeira revolução neste 
campo, pois alterou uma série de conceitos antigos. Sobretudo porque caberá ao 
sistema educacional preparar a criança e o adolescente para construir sua cidada
nia, aprendendo e exigindo seus direitos fundamentais.

Dois conceitos são fundamentais, para entender as disposições do Estatuto a res
peito de educação: direito público subjetivo e cidadania.

Educação: direito público subjetivo

Por direito público subjetivo entendemos um direito que o cidadão pode exigir 
diretamente do Estado. O art. 208 da Constituição Federal e o art. 54. do Estatu
to estabelecem que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, e seu não-oferecimento, ou mesmo a oferta irregular, pode trazer puni
ções ao administrador público.

Em duas palavras resume-se esse direito fundamental: acesso e permanência na 
escola.

O acesso é o direito de ingressar na escola, e ele é garantido a todos, sem dis
criminação: aos alunos tidos como “normais”; aos fora de fa ixa , norm alm ente 
mal vistos pelas escolas; aos desistentes, que por algum m otivo abandonam  a 
escola durante o ano letivo; aos adolescentes que trabalham , e não podem  estu
dar durante o dia; e aos portadores de deficiência, que, para m inorar seu senti
m ento de exclusão, devem ser preferencialm ente educados na rede regular de 
ensino.

Garantir a permanência na escola é, provavelmente, uma tarefa mais difícil. Não 
precisamos ir muito longe para concluir que a falta de condições de permanência 
na escola decorre, de maneira direta, da falta de condições de vida do educando e 
de sua família.

No entanto, independentemente da condição do aluno, o direito à permanência é 
garantido em diversos dispositivos. Tratemos de alguns deles:
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• Direito de contestar critérios avaliativos e recorrer às instâncias superiores, visto 
que, utilizando-se supostamente de critérios mais rígidos de avaliação, muitos 
jovens eram reprovados e, dessa forma, desestimulados a continuarem seus estu
dos (Art. 53,111);

• Garantia suplementar de material didático: isso impede qualquer estabelecimento 
público de exigir a aquisição de qualquer tipo de material por seus alunos; nor
malmente, tal exigência era utilizada como mecanismo discriminador na hora da 
matrícula (Art. 54,VII).

• Garantia suplementar de transporte e alimentação. Esta, devido à carência da mai- 
oçia das famílias dos alunos servidos pela rede pública. O transporte é necessário, 
tendo em vista que muitos alunos não conseguem assegurar vagas em escolas pró
ximas a suas casas, e têm de se deslocar (Art. 54,VII).

• Assistência à saúde, para evitar o abandono dos que não têm condições de tratar 
problemas de saúde (Art. 54,VII).

O educando: um cidadão

Entramos, agora, no ponto mais delicado de todo o capítulo: a construção da ci
dadania dos alunos.

Nossa formação colonial e a sucessão de períodos ditatoriais na curta história re
publicana impediram, durante séculos, o povo brasileiro de exercer sua cidadania 
de forma plena. Construiu-se não apenas um aparato estatal repressor, mas, de 
igual maneira, introduziram-se no imaginário popular conceitos antiquados a res
peito de autoridade, ordem pública e direitos humanos.

Em seu artigo 5o, a Constituição Federal garante, aos brasileiros e estrangeiros resi
dentes no país, a igualdade formal ante a lei, e a proteção aos direitos individuais e 
coletivos. Tais direitos, bem ou mal, eram garantidos pelas outras cartas constituci
onais. Entretanto, durante todo esse tempo, não se concebia que esses direitos tam
bém pertenciam às crianças e adolescentes. Tratados como objeto de tutela, os “meno
res” eram diminuídos em sua condição de seres humanos e, sobretudo, de cidadãos. 
Com o advento da Carta de 1988, os direitos fundamentais à vida, à integridade 
física, à liberdade de locomoção, à ampla defesa e ao contraditório, entre outros, 
foram reconhecidos a todos os cidadãos brasileiros, sem distinção de idade.
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.--as, como fica o exercício de tais direitos, se as crianças e adolescentes ainda estão 
;~i desenvolvimento?

D e tato, como ainda não amadureceram totalmente, falta às crianças e adolescen
tes, sobretudo às primeiras, a capacidade de dirigir por si mesmas sua vida, neces
sitando de adultos - normalmente os pais para tomarem decisões em seu nome. 
O exercício dos direitos, inclusive à liberdade, é relativo. Mas, em compensação, é 
necessário entender que as ações praticadas pelos pais ou responsáveis só têm sen
tido — e legitimidade — se buscarem a efetiva garantia de tais direitos.

E é aí que entra a educação. Como sujeitos de direitos, os jovens precisam, cada 
vez mais, aprender a serem cidadãos. Seu dia-a-dia deve ser um constante aprendi
zado. Devem ter consciência do que podem e do que não podem fazer. E devem, 
sobretudo, compreender que a vida em sociedade depende do respeito que todos 
os cidadãos devem uns aos outros. Respeito esse que deve começar na sala de aula. 
E isto que diz o Estatuto, no inciso II do art. 53.

Compreender o educando como cidadão é algo difícil num país que conviveu, 
durante séculos, com um modelo paternalista de educar. O texto do Estatuto, ao 
quebrar com esses “maus hábitos’ do passado, pode até chocar a muitos. Mas, 
com certeza, é fundamental à conquista da cidadania dos alunos.

Também é um direito presente no Estatuto a organização e participação em enti
dades estudantis. Por muito tempo banidos das escolas, os Grêmios Livres repre
sentam, hoje, uma importante instância de mobilização estudantil e de discus
são dos principais problemas dos jovens. Organizar-se, participar de manifesta
ções, compreender desde cedo a importância da participação política é outro 
aprendizado de imensa valia para os estudantes. É sempre bom lembrar que a 
organização estudantil é livre por lei; qualquer tentativa, por parte da direção 
das escolas, de impedir o exercício de tal direito, pode e deve ser punida admi
nistrativamente.

Também é necessário se falar na experiência dos Conselhos Escolares, órgãos 
colegiados cuja composição apresenta paridade entre representantes dos pais de 
alunos, funcionários, professores e estudantes, todos eleitos, e da administração da 
escola. Sua função é discutir democraticamente os problemas de funcionamento, 
em todos os níveis, da unidade de ensino, tomando decisões com as quais todos os 
segmentos se comprometam.
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5. O  D ireito à P rofissionalização e à P roteção no  T rabalho

(C apítulo  V )

Os movimentos sindicais do século XIX conseguiram garantir aos trabalhadores 
importantes direitos, como a jornada de trabalho, o salário mínimo, o direito de 
greve, entre outros.

Os empregadores sempre se utilizaram de argumentos como: é melhor traba
lhar ganhando pouco, do que ficar sem emprego. Na verdade, tais argumentos 
servem para prejudicar aqueles que, por não terem a propriedade dos meios de 
produção, são obrigados a trabalhar para as outras pessoas, vendendo sua força 
de trabalho pelo preço que os patrões determinem.A lógica do mercado induz 
os patrões a pagarem o mínimo possível a seus funcionários. Quanto menor a 
despesa, maior o lucro. Daí ser necessário estabelecer, na lei, os limites dessa 
exploração.

As crianças e adolescentes são uma massa de trabalhadores historicamente ex
plorada. Na Inglaterra, por serem pequenos, os jovens trabalhadores eram 
obrigados a limpar chaminés, um trabalho extremamente insalubre. Há ainda 
uma série de serviços para os quais as crianças e adolescentes são mais aptos 
que os adultos, em especial os trabalhos que exigem acuidade visual e precisão, 
como a tapeçaria. Mas nos serviços em que crianças e adolescentes, em tese, 
rendem menos que os adultos, os patrões sempre desejam pagar menos e su
primir uma série de garantias.

Quando a lei não protegia esse público, a exploração era muito grande. Poucos 
direitos conferidos aos trabalhadores adultos eram estendidos aos jovens, em espe
cial os direitos previdenciários e o salário mínimo. Muito se ouvia: “se é menor, 
trabalha menos, ganha menos”.

Estudos comprovam que o trabalho precoce prejudica o desenvolvimento do ado
lescente. A Convenção n° 138 da OIT — Organização Internacional do Trabalho, 
subscrita por mais de cem países, entre eles o Brasil, proíbe o trabalho a menores 
de 15 anos em todos os países, abrindo exceção para os países em desenvolvimen
to, cuja lei pode permitir o trabalho aos 14 anos. Atualmente a Constituição fede
ral (Emenda 20) estabelece em 16 anos a idade mínima para o trabalho ordinário 
e em 14 anos a idade limite para o trabalho como aprendiz.
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? Estatuto da Criança, no campo do trabalho, apenas regula a Constituição, repe
tindo seus dispositivos (com a nova adaptação à citada Emenda Constitucional n. 
20) e complementa a CLT, que continua a ser a principal Lei de proteção ao tra
balho do adolescente.

Xo trabalho como aprendiz o caráter educativo, profissionalizante tem mais peso 
do que a produção e o lucro. Além disso, o aprendiz deve freqüentar o ensino re
gular. E obrigatório.

O trabalho que exigir especiais cuidados deve ser feito com instrum entos de 
proteção. As atividades consideradas penosas, perigosas ou insalubres, que aos 
adultos conferem adicional no salário, são terminantemente proibidas aos adoles
centes. Assim também

• o trabalho noturno;

• o realizado em locais que prejudiquem a formação do adolescente;

• o realizado em horários e locais que não permitam o acesso à escola.
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ESTATUTO: DISCURSOS IDEOLÓGICOS E CRÍTICOS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
DISCURSOS IDEOLÓGICOS E CRÍTICOS CONSTRUÍDOS 
EM TO RN O  DA QUESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS

A br a ng ência

Este Módulo introduz a problemática da interpretação do Estatuto.

Desde julho de 1990, o Brasil está diante de uma nova lei federal, que regulamen
ta o art. 227 da Constituição federal de 1988. Diante dessa lei, a sociedade brasi
leira não ficou indiferente. Diariamente ouvem-se comentários de todo tipo de 
atores sociais: pais e mães, professores, jornalistas, juizes, policiais, técnicos soci
ais, meninos e meninas de rua, jornalistas. Como não podia deixar de ser, uns 
contra e outros a favor. Uns baseados em vivências próprias, outros em ouvir dizer. 
Uns fazendo opinião, outros repetindo opiniões. Todos construindo discursos 
justificadores de suas opiniões e de suas práticas: discursos lacunosos e ideológicos 
ou discursos mais ou menos críticos.

Os quatro capítulos que seguem examinam esses discursos. No primeiro, são relatados 
os comentários mais genéricos e mais freqüentes, dando-lhes dois tipos de resposta: 
uma direta, construindo um contra-discurso, e outra indireta, complementando a pri
meira com informações sobre as características inovadoras do Estatuto.

No segundo capítulo, explicita-se mais claramente o discurso crítico contido no 
Estatuto, como um discurso epistemológico e político-institucional baseado na 
“Doutrina da Proteção Integral”; comparando-o e contrastando-o com o discurso 
ideológico que informava o derrogado Código de Menores, baseado na “Doutrina 
da Situação Irregular”.

Por fim, no terceiro e quarto capítulos, retoma-se em nível mais profundo o dis
curso sobre o Estatuto, na perspectiva do sistema de garantia de direitos, uma ela
boração teórica iniciada em 1993 com Wanderlino Nogueira Neto, aprofundada 
pelo CENDHEC em seu discurso e na sua prática e posteriormente acolhida pelo 
CONANDA, como eixo para as Conferências Nacionais.

Nesses capítulos se busca firmar as fundamentações dessa teoria, seu contexto, 
inter-relações e infra-estrutura.
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O bjetivos P e d a g ó g ic o s:

Ao final deste Módulo, o formando terá assimilado as idéias mais centrais:

• As idéias largamente difundidas de impunidade de crianças e adolescentes “mar
ginais”, de incentivo à desobediência dos filhos/alunos e de inadequação do Esta
tuto da Criança e do Adolescente, rotulado de “lei do Primeiro M undo”, não pas
sam de mitos, a serviço de interesses espúrios. O Estatuto precisa se compreendi
do como uma lei justa e mesmo rigorosa com os adolescentes infratores e exeqüível 
e efetiva no tocante à proteção especial devida às crianças e aos adolescentes 
vulnerabilizados, dentro de uma compreensão educativa do estágio de desenvolvi
mento em que se encontram crianças e adolescentes.

• O Estatuto se contrapõe ao Código de Menores, que se regia pela “Doutrina da 
“Situação Irregular”, preconceituosa, repressiva e assistencialista, sobretudo de re
lação a crianças pobres. O princípio fundam ental do ECA é a “D outrina da 
Proteção Integral” para todas as crianças e adolescentes sem distinção.

• A aplicação do Estatuto vem explicitando, na reflexão e na prática dos agentes 
públicos, dos pais e educadores, a idéia de um Sistema de Garantia de Direitos, 
que visa à efetivação dos direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes, 
através da garantia de acesso a bens e serviços promovidos pela “política de atendi
mento dos direitos da criança e do adolescente”, de acesso à justiça em defesa des
ses direitos quando ameaçados e violados e através de um controle social externo 
sobre todos esse Sistema, para mantê-lo eficiente e eficaz.
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AS MENTIRAS E AS VERDADES SOBRE 
O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO  ADOLESCENTE

Paulo César Porto

Idéias-guia: A finalidade deste texto é a construção do contra-discur
so para enfrentar o senso comum forjado por conservadores que não 
aceitam as grandes inovações do EGA e divulgam pelo meios de co
municação social idéias falsas sobre esta Lei. Embora redundante em 
relação ao texto anterior, é mantido tanto pelo uso de uma lingua
gem mais coloquial, como pelo caráter mais prático de oferecer 
meios de contra-argumentar em defesa do ECA.

1. D esfazendo  A lguns “M it o s” a R espeito  do  E statuto

Segundo o Novo Dicionário Aurélio, “mito ’ é uma “idéia falsa, sem correspondente 
na realidade”.

O mito é uma coisa que só existe na imaginação. E uma fantasia, algo que não tem 
existência, mas as pessoas pensam que é real.

O problema é que os mitos, quando são muito repetidos, terminam impedindo as 
pessoas de entenderem o que de fato é verdade, e o que não é.

Por exem plo: m uita  coisa é d ita , todos os dias, acerca da Lei Federal n° 
8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecida como E statu to  da C riança e 
do Adolescente.

De um lado, os seus defensores afirmam ser uma lei avançada, que trouxe impor
tantes direitos para as crianças e adolescentes, e que pode ajudar a resolver muitos 
de seus problemas.

No en tan to , há os que acusam o Estatuto de ser uma lei que incentivou a 
marginalização de jovens, que fez aumentar a criminalidade, que tirou o poder 
dois pais sobre os filhos, e assim por diante.

O que, de tudo isso, é verdade; e o que não passa de invenção por parte de pessoas 
desinformadas?
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É preciso, portanto, enfrentar alguns “mitos” que se criaram a respeito do Estatu
to. É necessário mostrar que nem tudo o que é dito é verdadeiro, para que as pes
soas possam ter uma visão correta do Estatuto.

2. A  Lei é P ara S er L ida ...

Quando você ouvir alguém criticando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
faça uma pergunta muito simples:

t
- Você já leu o Estatuto?

Muito provavelmente a resposta vai ser uma só: não.

Acontece que a palavra lei vem da expressão latina lex, que deriva de legere = ler. A 
lei, portanto, é um ato do poder público feito para que as pessoas leiam. Só lendo 
a lei é que podemos compreendê-la, saber quais os nossos direitos, e também quais 
são os nossos deveres. Sem lermos a lei, estaremos sempre correndo o risco de errar 
em nossas opiniões.

Se todos os que criticam o Estatuto o lessem, com certeza as críticas desapareceriam.

Não se deixe enganar: leia o Estatuto e aprenda como todos nós podemos contri
buir para que nossas crianças e adolescentes tenham um futuro melhor.

3. O  Q ue se D iz do  Estatuto?

Sem nunca terem lido o Estatuto, muitas pessoas falam o seguinte:

“Por causa do Estatuto, o menor pode praticar crimes sem ser punido. ”

“Depois do Estatuto, os pais perderam o poder sobre os filhos.”

“O Estatuto é uma lei feita para um país de primeiro mundo. No Brasil, ele jamais 
poderá ser aplicado

Pois bem, vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas afirmações.

70



ESTATUTO: DISCURSOS IDEOLÓGICOS E CRÍTICOS

“O menor’ nao pode ser punido ...”

Como dissemos anteriormente, para que se entenda a lei é preciso ler a lei. Vamos 
ler um pouco o Estatuto.

O art. 103 do Estatuto fala dos atos infracionais:

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou con
travenção penal

O art. 106 fala das hipóteses em que um adolescente pode ser privado de sua li
berdade:

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante 
de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade jud i
ciária competente.

Parágrafo único — O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis 
pela apreensão, devendo ser informado de seus direitos

Por sua vez, os arts. 171 a 190 disciplinam o procedimento para “apuração de ato 
infracional atribuído a adolescente”, ou seja, o julgamento do adolescente por 
conta do crime cometido. Se ficar provado que o adolescente é realmente culpado, 
ele terá como punição as medidas do art. 112 do Estatuto, chamadas de “medidas 
socio-educativas”.

No texto em que falamos dos principais procedimentos contidos no Estatuto, va
mos tratar com mais detalhes desse assunto. Mas dá para perceber que o Estatuto 
não só permite a prisão de adolescentes por terem praticado crimes — os adultos 
também só podem ser presos por esse motivo — como também prevê um processo 
judicial com possibilidade de punições severas (o internamento, por exemplo, é 
muito semelhante à pena de prisão, aplicada ao adulto).

De fato, quem não pode ser punido, pelo Estatuto, são as crianças. O art. 103 
afirma que, para as crianças que tenham praticado ato infracional, caberão as me
didas do art. 101 (medidas de proteção).

Isso quer dizer que a responsabilidade criminal tem início com a adolescência, aos 
12 anos. Apenas as pessoas abaixo dessa idade não respondem pelos crimes que 
cometerem. O quadro abaixo vai esclarecer a questão:
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ID A D E C O N D IÇ Ã O  LEGAL R ESPO N SA BILID A D E

de 0 a 11 anos Criança Irresponsável

de 12 a 17 anos Adolescente Responde nos termos do Estatuto

18 anos ou mais Adulto Responde nos termos do Código Penal

Assim, quando alguém disser: “o menor de 18 anos não pode ser preso” ou “o 
menor de 18 anos não pode ser responsabilizado e sancionado pelos crimes que 
cometer”, você pode responder: “ISSO NÃO É VERDADE!”

* “Os pais não mandam mais nos filhos ...”

A relação entre os pais e os filhos é chamada, no direito, de pátrio poder. A expres
são tem origem no tempo em que os pais tinham o poder de vida e morte sobre os 
filhos. Não se concebia liberdade alguma para os filhos, e a desobediência aos pais 
era punida severamente. Quando o Brasil ainda era colônia de Portugal., as leis do 
reino mandavam que o filho desobediente morresse “morte natural”, ou seja, fosse 
abandonado em um quarto até morrer de fome.

Com o passar do tempo, cresceu a consciência de que os filhos também possuíam 
direitos, e que os pais também deveriam respeitá-los. A noção de pátrio poder 
também foi mudando. Passou-se a entender o pátrio poder como um “poder de
ver”, ou seja, um poder que é entregue aos pais para que possam proteger e garan
tir a educação de seus filhos.

O utra coisa tam bém  m udou: antes da C onstitu ição , o pai era considerado 
“cabeça do casal”, e se a mãe discordasse da opinião do pai a respeito de 
como tratar os filhos, prevalecia a vontade paterna. Até para que os filhos 
menores de 21 anos pudessem casar, a lei mandava ouvir a vontade do pai, e 
só se este fosse m orto ou estivesse desaparecido é que a vontade da mãe tinha 
im portância.

Mas não é de hoje que a Justiça vem considerando ilegais os atos praticados por 
pai ou mãe que resultam em prejuízo à educação de seus filhos. E o Código Penal, 
que é de 1940, prevê diversos crimes praticados pelos pais contra os filhos: maus- 
tratos, abandono, abandono intelectual, deixar o filho freqüentar casa de jogo, e 
assim por diante.
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Essa, portanto, é a concepção do pátrio poder: um poder que só pode ser exercido 
em favor dos filhos.

Um exemplo: os pais podem, a bem da educação dos filhos, reprimir suas condu
tas erradas com algumas palmadas. A lei não proíbe isso. Acontece que muitos 
pais, por vezes descarregando nos filhos as suas frustrações, espancam as crianças, 
produzindo manchas na pele, hematomas e até mesmo fratura de ossos. São mui
tos os casos de mães que queimam os filhos com panelas quentes, ou de pais que 
arrancam a pele das crianças com cintos de couro.

Estão eles no exercício do pátrio poder? Decerto que não. Excederam, e muito, os 
limites da lei, e podem ser punidos por isso.

Daí muita gente acha que os filhos não obedecem mais aos pais. Ora, é necessário 
praticar maus-tratos para fazer os filhos obedecerem?

Os filhos continuam com o dever de obedecer a seus pais. E os pais, se necessário, 
podem até recorrer ao Poder Público para fazer seus filhos cumprirem suas deter
minações. Mas isto só pode ocorrer se as ordens dois pais forem acertadas, ou seja, 
se os pais estiverem usando o pátrio poder em favor de seus filhos.

O Estatuto afirma, no seu art. 3o:

Art. 3o. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais ine
rentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e faci
lidades, a fim  de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiri
tual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Mais adiante, quando trata da convivência familiar e comunitária, o Estatuto dis
põe o seguinte:

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 
de sua família natural e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre de pessoas dependentes 
de substâncias entorpecentes.

( . . . )
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Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a 
qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade ju 
diciária competente para a solução da divergência.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fa 
zer cumprir as determinações judiciais”

Como se vê, o Estatuto apenas reforçou o direito da mãe em relação aos filhos — 
a vontade do pai não prevalece — e reafirmou o dever dos pais de sustentar, pro
teger e educar os filhos. Para isso, possuem os pais o pátrio poder, mas só podem 
exercê-lo se para o bem dos filhos.

E os filhos, em conseqüência, continuam com o dever de obedecer aos pais ou res
ponsável, e devem ser educados para isso. Desobediência não é um problema jurí
dico — é um problema educacional, e o Estatuto dá todos os instrumentos para 
que os pais possam educar corretamente os seus filhos.

Por isso, quando você ouvir alguém dizendo: “Depois do Estatuto os filhos não 
têm que obedecer aos pais”, pode responder: “Isso não é verdade! Os filhos têm 
que ser educados para obedecer aos pais.”

“O Estatuto é uma lei de primeiro mundo ...

Quando alguém diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei 
feita para o Brasil, mas para um país rico, de primeiro mundo, está cometendo 
um grave equívoco. Mais do que isso, está demonstrando que não sabe para que 
serve a lei.

A lei existe como uma forma de regular a vida em sociedade, de permitir que as 
pessoas convivam de maneira harmoniosa, de estabelecer o que pode ser feito, o 
que não pode ser feito, e o que deve ser feito, ou seja, aquilo que as pessoas têm 
obrigação de fazer.

A função da lei não é dizer como as coisas são, mas como elas devem ser. A lei é feita 
para permitir mudanças, e não para que as coisas permaneçam como elas estão.
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Vejam o art. 4o do Estatuto:

Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Po
der Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos refe
rentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi
vência familiar e comunitária.

Vejam que o texto é claro: a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público 
têm a obrigação de assegurar à criança e ao adolescente todos aqueles direitos. Isso 
não significa que as crianças e adolescentes tenham, hoje, todos esses direitos res
peitados. Se os tivessem, não precisaríamos de uma lei para garantir tais direitos.

E justamente porque os direitos das crianças e adolescentes não são respeitados 
como deviam que existe o Estatuto: para mudar a situação, e transformar os direi
tos enunciados em realidade. Mas para isso, é necessário que a sociedade, ou seja, 
cada um de nós, e o governo realmente dêem prioridade aos problemas das crian
ças e adolescentes.

E o Estatuto é um grande instrumento para agregar pessoas e obrigar o Poder 
Público a fazer sua parte. Mais adiante, falaremos do Sistema de Garantia de Di
reitos, criado pelo Estatuto, no qual é importante a participação da sociedade. Se 
todos participarmos, podemos usar o Estatuto como uma ferramenta eficaz para 
mudar a realidade. Afinal, é para isso que a lei existe.

Por isso, quando você ouvir alguém dizendo: O Estatuto é uma lei para a Suíça”, 
pode responder: “Isso não é verdade. Na Suíça, os direitos das crianças são respei
tados, todas têm escola, família, acesso à rede de saúde. Não precisam ir para as 
ruas pedir esmolas. O Estatuto é uma lei para o Brasil, para ajudar a construir 
uma realidade diferente da que vivenciamos”

4. A Expressão “M enor” como Símbolo da D iscriminação

Certa vez uma pessoa que fazia um de nossos treinamentos usou a expressão “me
nor de rua”, para referir-se a um adolescente que havia com etido um ato 
infracional. O instrutor perguntou-lhe, então, o seguinte:
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- Por que você não usa a palavra adolescente, em vez de menor?

A resposta foi muito interessante:

_ Se eu disser “adolescente” as pessoas vão pensar que é alguém “de família”.

Sem querer comentar o mérito da frase, chamamos a atenção para o seguinte: por 
que, quando nos referimos aos “meninos de rua”, ou a algum menino ou menina 
abandonada, ou a algum menino ou menina que tenha cometido ato infracional, 
usamos a expressão “menor”?

Por exemplo: “eu vi uma pessoa ser assaltada por um menor na rua”.
»

E por que, quando nos referimos, de modo positivo, a algum menino ou menina, 
usamos as expressões criança ou adolescente?

Por exemplo: “as crianças da rede estadual de ensino vão participar de uma feira de 
ciências”, ou ainda: “adolescentes” recebem aulas de educação sexual”.

O utra coisa: já reparou que, nos jornais, as páginas culturais e esportivas só se re
ferem a crianças e adolescentes, enquanto as páginas policiais só falam de “menores”.

Por que essa diferença?
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OS PRINCIPAIS AVANÇOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE, EM FACE DA LEGISLAÇÃO 

_________ANTERIOR REVOGADA.________
Paulo César Maia Porto

Idéias-guia: O confronto de duas leis que regulam os direitos da cri
ança e do adolescente -  o Código de Menores e o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente (ECA)- é , na verdade, o confronto de duas 
doutrinas, e sobretudo de duas visões jurídicas, sobre a criança: a 
Doutrina da Situação Irregular e a Doutrina da Proteção Integral. 
O ECA traduz esta última em lei, que está em vigor desde 1990, di
vidindo até hoje opiniões e práticas quanto ao modo de cuidar as 
crianças e adolescentes.

Para falar dos avanços do Estatuto é necessária uma comparação com a lei que, an
teriormente, vinha cuidando das crianças e adolescentes do país: o Código de 
Menores, de 1979. Além de desmistificar as mentiras construídas a seu respeito.

1. O C ódigo de M enores

Não obstante os avanços científicos — não só na área jurídica, mas médica, psico
lógica, sociológica e pedagógica — que já se faziam presentes, no final da década 
de setenta, entendeu o regime militar de produzir uma lei que ignorava todas 
aquelas conquistas, optando por centralizar, na figura do juiz de menores, os as- 
pectos judiciais-processuais e também administrativo-assistenciais relativos às cri
anças e adolescentes.

O juiz de menores, nos dois códigos que antecederam o Estatuto — 1927 e 1979 
— era uma figura atípica dentro da estrutura do Estado. Todos sabemos que as 
três funções básicas do Estado correspondem a três diferentes poderes:

• o Poder Executivo, que governa, administra o Estado, responsável direito pela 
execução das políticas públicas, como a educação, a saúde, a segurança pública, os 
direitos humanos, a assistência social etc. ;
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• o Poder Legislativo, que faz as leis;

• e o Poder Judiciário, que interpreta e aplica as leis.

No entanto, o juiz de menores não apenas judicava, isto é, aplicava a lei, como 
órgão do Poder Judiciário, ao qual pertencia, mas detinha poderes de vigilância, 
proteção e regulação da vida dos menores, podendo nomear voluntários para seu 
auxílio — os famosos comissários -— aos quais delegava amplos poderes, e baixar 
normas de caráter geral, que complementavam a legislação.

Funções pertencentes aos três Poderes do Estado estavam concentradas nas mãos 
do juiz: a assistência e vigilância, própria do Executivo; a produção de normas ju
rídicas, típica do Legislativo; e, é óbvio, a aplicação da norma aos casos concretos, 
privativa do Judiciário.

Em verdade, o Poder Público, ao fortalecer a figura do juiz de menores, queria “se 
livrar” do chamado “problema do menor\ em especial dos chamados “carentes e 
delinquentes”. Entregando a vigilância, proteção, assistência e repressão a um ór
gão do Judiciário, afastava de seus deveres o cuidado com as crianças, algo 
dispendioso, complexo e eleitoralmente irrelevante.

Mas não era todo menor que estava sob a égide do juiz de menores. O Código 
deixava bem claro, em seu artigo Io, que apenas as medidas de caráter preventivo 
eram aplicadas erga omnes1. O Código de Menores tinha um alvo preferencial: os 
menores que se encontrassem em situação irregular.

Situação irregular foi o termo encontrado para as situações que fugiam ao padrão 
normal da sociedade saudável em que se pensava viver. Estavam em situação irre
gular os abandonados, vítimas de maus-tratos, miseráveis e, como não podia dei
xar de ser, os infratores. Enquadrando-se em qualquer das hipóteses enumeradas 
no artigo 2o do Código — 10 situações descritas, no total — o menor passava à 
autoridade do juiz de menores, que aplicaria, “em sua defesa”, os preceitos do 
Código de Menores.

1 Expressão latina que significa em relação a todos. N o texto, o que se quer dizer é que somente 
as medidas preventivas valiam para todos os “menores”.

78



ESTATUTO: DISCURSOS IDEOLÓGICOS E CRÍTICOS

2. Algumas Características do C ódigo de M enores

" ira se ter uma idéia de quão absurdo era o antigo Código de Menores, citamos 
líqumas de suas características básicas:

• Os artigos 4o e 5o estabeleciam o modo de interpretação da lei. A do artigo 5o era, 
j mínimo, estranha: “Art. 5 o■ Na aplicação desta lei, a proteção aos interesses do me-

sobrelevará2 qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. ”0  Juiz passava 
i ter, sob esse discurso, possibilidade de decidir como bem entendesse, relevando 
quaisquer outras normas, ainda que hierarquicamente superiores ao Código.

• Xa aplicação da lei, dar-se-ia especial atenção ao contexto sócio-econômico em 
cue se encontrava o “menor” (art. 4o). Para atender a cada situação, o juiz possuía 
imensa liberdade, pois os procedimentos não se prendiam a muitos formalismos. 
Tudo o que, no entender da autoridade judiciária, fosse importante para o “me
nor”, poderia ser feito, sem limitações de natureza procedimental. Corria-se, as
sim, imenso risco, pois o juiz poderia errar e não haveria limites à sua atuação.

• Como se falou anteriormente, o artigo 8o dava ao juiz de menores poderes de 
editar normas de caráter geral, suplementando a legislação. ‘Art. 8o. A autoridade 
■udiciária, além das medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, através de portaria 
ou provimento, determinar outras de o rd em  geral, que, ao seu prudente arbítrio3, se 
demonstrem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por 
abuso ou desvio de poder”. Desta maneira, possuía ele poderes para interpretar, apli
car e mesmo criar as normas que, a final, interpretaria e aplicaria. Algo inaceitável 
em um Estado de Direito, caracterizado pela divisão e harmonia entre os Poderes. * 5

• Sobrelevar bem ou interesse juridicamente tutelado-, os bens jurídicos são valores relevantes ao 
homem, como a vida, a honra, o patrimônio, o dinheiro. Interesse é a ligação estabelecida entre o 
bem e o seu titular. Mas nem todo interesse é válido, só aqueles protegidos, tutelados, pelo Direi
to. No caso, o Código de Menores falava da prevalência dos “interesses do menor” em relação a 
qualquer outro interesse. Ou seja, havendo choque de interesses, em tese prevaleceria o do “me
nor”. Só que era o juiz de menores quem determinava esse interesse.

5 Portarias e provimentos são atos do juiz chamados “normativos”, pois sua função não é expressar o 
teor de uma decisão em caso concreto — como a sentença — mas baixar regras de natureza geral. 
Estas regras, que complementariam a lei, dependiam apenas do arbítrio, ou seja, da vontade do juiz.
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• O menor já internado, entre 18 e 21 anos, ficaria ainda sob as ordens do juiz 
de menores. Mas, mesmo após os 21, poderia continuar internado, passando à 
au to ridade  do juiz das execuções. Era recam biado a algum a institu ição  
correicional4 5 de adultos, e permaneceria preso pelo tempo que o novo juiz con
siderasse necessário.

• A medida de internam ento, cumprida em estabelecimento fechado, não era 
apenas aplicada aos infratores, mas estendida aos menores com “desvio de conduta” 
(art. 41).

Ainda falando do Código de Menores, merece destaque, em matéria de injustiça, 
a apuração da autoria de infração penal, que se dava com base nos artigos 99 e 
seguintes do Código. O procedimento não era contraditório^, ou seja, não havia 
direito de defesa. O juiz comandava a apuração, apenas fiscalizado pelo Ministé
rio Público, na condição de curador6. Facultava-se aos pais ou responsável pelo 
menor intervirem no processo através de advogado, só aí se instaurando o contra
ditório.

4 Correicional: a expressão é utilizada aqui para designar entidades prisionais, cuja finalidade é 
corrigir, através da punição, a conduta de pessoas que cometem crimes.

5 Contraditório: um dos princípios mais importantes do direito processual. Signfica o direito que 
o acusado possui de contradizer, isto é, de contestar aquilo que dizem a seu respeito. Se, por exem
plo, alguém é levado a um tribunal sob acusação de roubo, tem o direito de negar a acusação. A 
partir daí se inicia um processo onde as partes, em igualdade de condições, podem produzir pro
vas (documentos, exames, testemunhos), decidindo o juiz não de acordo com as opiniões emitidas 
por um ou outro lado, mas a partir das provas apresentadas. O contraditório é garantido, na 
Constituição Brasileira, em seu art. 5o, inciso LV:

6 Curador, todas as pessoas possuem capacidade de direito, isto é, possibilidade de adquirir direi
tos e obrigações, mas nem todos possuem capacidade de fato, ou seja, a possibilidade de exercer 
tais direitos e obrigações por si próprios, sendo daí chamados de incapazes. Os incapazes — me
nores de 16 anos, loucos de todo o gênero, surdos-mudos etc. — só podem praticar os atos da 
vida civil através de um curador, ou seja, uma pessoa cujo encargo é representá-los e praticar os 
atos em seu interesse. Mas a palavra curador comporta significado mais amplo. Curador é aquele 
que, por lei ou decisão judicial, tem a função de cuidar, de zelar, pelos interesses de incapazes. O 
Ministério Público é, por lei, curador dos interesses de crianças e adolescentes, zelando por eles 
quando seus pais ou responsáveis estejam ausentes ou, por qualquer razão, não possam agir.
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“Arf. 5o ...LV  — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recurso a ela inerentes”.

Justificava, à época, o Prof. Antônio Ribeiro Machado, “E necessário destacar que o 
procedimento relativo à apuração de infração penal7 8 praticada por menor é de nature
za eminentemente administrativa, não estando vinculado aos formalismos e às nulida
des do processo penal’*

O “menor”, entre 14 e 18 anos, se praticasse algum delito em companhia de adul
to, poderia, por solicitação da autoridade policial, e a critério do juiz, ficar à dis
posição daquela para diligências, por um prazo de cinco dias, antes do procedi
mento de apuração da infração penal. A polícia, portanto, tinha cinco dias para 
utilizar o suposto infrator em diligências, interrogatórios, acareações, prevalecendo 
o interesse da investigação sobre a integridade moral do menor (a quem a Lei pro
metia proteger) pois, via de regra, o constrangimento e a tortura faziam parte da 
prática policial.

Se, ao final do procedimento, fosse determinada a internação, esta seria cumprida 
sem prazo determinado, obrigando-se, entretanto, uma reavaliação, por período 
não superior a dois anos. O juiz só determinaria a desinternação se convencido da 
reabilitação do “menor”.

Como medidas alternativas ao internamento, havia a semiliberdade e a liberdade 
assistida. Pelo art. 40, só seria determinada a internação se inviável ou se falhas
sem as outras medidas, o que na prática não acontecia.

O internamento, a exemplo de hoje, pouco diferia de uma prisão. Além de sua 
aplicação ser possível não somente aos infratores, como aos meramente desviados de 
conduta, tal medida era comumente aplicada aos menores abandonados, ou arran
cados de suas famílias. Como o processo de apuração de infração penal não era, em

Infração Penal: Para Damásio de Jesus, o termo “infração” é genérico, abrangendo os “crimes”, os 
“delitos” e as “contravenções”9. O antigo Código de Menores utilizava a expressão infração penal 
para designar, portanto, qualquer delito, fosse crime ou contravenção, praticado pelo “menor”.

8 MACHADO, 1987:10.

9 JESUS, Damásio E. de - Direito Penal, vol.l., São Paulo, Saraiva, 1993, p. 131 - 132.
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tese, um processo criminal, os menores eram misturados num único estabeleci
mento — a famosa FEB EM — e aí ficavam, infratores e abandonados, por anos a 
fio, sem qualquer tipo  de assistência, sendo raras a escolarização e 
profissionalização.

E para ser preso não era necessário que o menor estivesse cometendo algum ato 
ilegal. Havia um procedimento, ditado pelo Código, de “Apuração de Situação 
Irregular”. Funcionava mais ou menos assim: qualquer pessoa que encontrasse um 
menor em situação irregular — normalmente só a polícia o fazia — levava o menor 
à presença do ju iz  de menores para que este julgasse se o menor estava ou não em 
situação irregular. Decidindo neste sentido, poderia aplicar ao menor qualquer das 
medidas previstas no Código. Desta forma, justificava-se, legalmente, a prisão de 
menores nas ruas, sem estarem praticando crimes, e sem ordem judicial.

Não é necessário dizer, aqui, os reflexos da aplicação do Código de Menores na 
vida de nossas crianças e adolescentes. A situação em que muitas se encontravam, 
sobretudo as privadas de liberdade; as constantes violações de direitos por parte de 
órgãos do próprio Estado, como a polícia; a visão estreita, preconceituosa, 
discriminadora, que a sociedade possuía dos menores foi fruto, cm grande parte 
dos erros cometidos na elaboração do Código.

Ao entregar a um único órgão — o ju iz  de menores — poderes em excesso, que 
deveriam, segundo a lei, ser utilizados no interesse do menor, quebravam-se inúme
ros princípios já consagrados em nossa ordem constitucional, como o direito ac 
devido processo legal10 * e à ampla defesa'1. Há muito, a ciência do direito não ma:: 
admite a concentração ilimitada de poderes nas mãos de um órgão julgador, pela: 
deturpações que tal sistema normalmente causa.

10 Devido Processo Legal, em inglês, diteprocess oflaw. É um princípio jurídico, que nos legou : 
Magna Carta, de que a pessoa só poderia ser privada de sua liberdade ou de seus bens através c: 
um procedimento judicial previamente instituído, e que valeria para todos. Dessa maneira, impe
dia-se o Rei de determinar, por sua vontade, punições a seus súditos. A Constituição Federal 
do devido processo legal no art. 5o, LIV: “Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bera . - 
o devido processo legal’’.

n A ampla defesa é uma conseqüência do devido processo legal. Todos os litigantes em procc.v 
administrativo ou judicial têm a possibilidade de, em igualdade de condições, oferecer alegaçõc. : 
produzir provas no processo (Constituição Federal, art. 5o, inciso LV, já citado).
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Ainda que os juízes se portassem com retidão e competência, sempre haveria lugar 
para o erro, pois este acompanha os seres humanos. Se há possibilidade de falha, 
deveria haver possibilidade de conserto, mas o Código imaginava juízes infalíveis, 
e praticamente impossibilitava a correção dos erros cometidos, pois suprimiam-se, 
dos menores, os direitos fundamentais que os cidadãos possuem para lidar com o 
Judiciário (defesa, recurso etc.).

E ainda que não houvesse erro, a concepção que o Código tinha dos menores — 
delineada nos princípios acima comentados — conduziria, necessariamente, à 
rotulação e à injustiça.

Vá ao
Par^ se ter uma idéia, um grupo de juristas, reunidos em comissão pelo Ministério êl°SSííiW 
da Justiça, no ano de 1980, com o intuito de elaborar uma proposta sobre a vio
lência e criminalidade no país, assim se pronunciou sobre o Código de Menores:
“Este estatuto, ainda que aprovado recentemente, está eivado de dispositivos e princípios 
inaceitáveis, não se constituindo em instrumento eficiente e realmente tutelador dos le
gítimos direitos do menor”. Menos de um ano da vigência do novo Código, portan
to, já defendiam a sua total modificação.12

3. O Estatuto e  a D outrina da P roteção Integral

A doutrina que orientou o Código de Menores é chamada Doutrina da Situação 
Irregular, e preconiza a atuação do Estado, através do Judiciário, sempre — e ape-

j  t * ^ * 1 1 * 1  V/ í  CIOnas — quando o menor se encontre em alguma situaçao considerada irregular. glossário

O pressuposto de aplicação da lei conduz, necessariamente, a uma rotulação, uma 
discriminação, uma segregação do menor, porquanto não se enquadraria na socie
dade regular.

O notório avanço científico verificado nas ciências que estudam o problema da 
criança e do adolescente — medicina, pedagogia, assistência social, direito etc. — 
fundamentou, nos últimos anos, a construção a nível internacional de uma doutri
na que se opunha à da situação irregular.

12 Criminalidade e Violência - Relatórios dos Grupos de Trabalho de Juristas e Cientistas Sociais 
- Brasília, M inistério da Justiça, 1980. V .l, p.33
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Por entender que Governo, Estado e Sociedade são obrigados a propiciar, a todas 
as crianças e adolescentes, o respeito a seus direitos fundamentais, a nova doutrina 
foi denominada Doutrina da Proteção Integral. Podemos resumi-la em dois pontos 
principais:

• As crianças (e adolescentes), assim entendidos os seres humanos que contem 
menos de 18 (dezoito) anos, possuem todos os direitos consagrados aos adultos, 
além de uma série de direitos próprios, por estarem em desenvolvimento físico e 
mental.

• Família, Estado e Sociedade são solidariamente obrigados13 na garantia de tais 
direitos.

Quanto ao primeiro ponto, note-se que a especial condição de ser humano em 
desenvolvimento, antes tida como restritiva de direitos, passa a ser utilizada como 
fundamento a que novos direitos se incorporem ao patrimônio das crianças e ado
lescentes. Isto, é óbvio, reproduz um avanço cultural da sociedade, que antes tra
tava crianças e adolescentes como pessoas sem qualquer discernimento, aptas ape
nas a obedecerem, e hoje já as reconhece como parte integrante da família, com 
direito à opinião, ao respeito, à liberdade etc.

A propaganda inicial em torno do Estatuto procurou caracterizar essa nova situa
ção afirmando que “a partir de hoje a criança, antes objeto de tutela14 15, passa a ser 
sujeito de direitos'5”. Sem dúvida, um exagero. Na verdade, não era isto que a lei 
anterior dizia, mas toda a sistemática do Código de Menores provocava, na práti
ca,, essa situação.

A Constituição de 1988 fortaleceu a cidadania, e levou à ampliação de seu concei
to. Se antes cidadão era apenas o eleitor, ou seja, aquele com direito a voto, hoje 
em dia se concebe como cidadão todo integrante do povo, independentemente de 
sua idade, credo, raça ou classe social, garantindo-se-lhe não apenas os direitos

13 A solidariedade indica que a responsabilidade é de todos e de cada um ao mesmo tempo, sem 
que nenhuma das partes obrigadas possa eximir-se, livrar-se, de sua obrigação.

14 Tutela: é a assistência ou proteção instituída em favor de alguém

15 Sujeito de direitos-, é a pessoa capaz de direitos, segundo a lei. Todo ser humano é, em regra, um 
sujeito de direitos. Mas nem sempre foi assim, na antigüidade, e muito recentemente, entre nós, 
havia homens e mulheres sem quaisquer direitos: os escravos.
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individuais, mas coletivos e difusos16. A criança, como os adultos, é um cidadão, 
sendo a ela garantidos todos esses direitos.

No que respeita ao segundo ponto, a solidariedade a que são submetidos, por for
ça legal, o Estado e a sociedade, visa a garantir que, em hipótese alguma, mesmo 
falhando ou faltando a família, a criança ou o adolescente sofra por abandono ou 
violência. Em diversas passagens o Estatuto estabelece esta responsabilidade, re
metendo ao Poder Judiciário apenas os casos em que a falta completa de apoio 
leva-o a uma situação de risco.

4. P rincipais Avanços do Estatuto

Dentro da Doutrina da Proteção Integral, poderíamos resumir como principais 
avanços do Estatuto:

a) Em primeiro lugar, a destinação da lei. Todas as crianças e adolescentes são pro
tegidas pelas disposições estatutárias. Visa-se, com isso, a integração de setores 
normalmente excluídos, como os muito carentes ou em conflito com a lei. Tratá- 
los de maneira diferenciada geraria, necessariamente, a exclusão.

b) Há, do mesmo modo, uma preocupação extrema da lei com os direitos funda
mentais, descendo até a detalhes, como as garantias de exames pré e peri natal, 
teste do pezinho, na área de saúde, ou a garantia de educação pública e gratuita, 
proteção no trabalho etc.

c) A parte de prevenção foi restringida a itens básicos, com redução de poderes das 
autoridades para não prejudicarem as crianças e adolescentes com determinações 
extremadas. Houve uma simplificação de procedimentos, e o poder do juiz de 
emitir normas cinge-se à regulamentação, mediante portaria, da permanência de 
crianças e adolescentes em locais de diversão, desacompanhadas (art. 149) - Se com

■

Vâao
glossário

16 Direitos coletivos dizem respeito a um núm ero indeterm inado - determinável, porém -, de pes
soas ligadas entre si por um vínculo jurídico. Ex: uma categoria profissional, representada por um 
sindicato. Os direitos difusos, por seu turno, pertencem a um núm ero indeterminável de pessoas, 
que possuem em com um  uma relação de fato. Ex: m oradores de um bairro, vítim as da poluição 
de um a fábrica.
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os pais, a estes caberá decidir o que é melhor para seus filhos — não um juiz ou 
uma autoridade qualquer. Desaparecem os comissários de menores.

A > y . EVá ao 
glossário

;
L

Vá ao 
glossário

v > ‘
d) Mas o avanço maior foi a montagem de um verdadeiro sistema de garantia de 
direitos, que inclui os eixos da Promoção, da Defesa e do Controle social17. Neste 
sistema, os chamados atores políticos tiveram competências bem distribuídas, de 
acordo com suas funções no aparelho do Estado:

• antigo juiz de menores, transformado em juiz da infância e juventude, funciona 
somente como autoridade judiciária. Sua competência é rigorosamente determina
da pelo Estatuto, que inovou ao transferir-lhe o julgamento de causas que versem 
sóbre direitos individuais, coletivos e difusos de crianças e adolescentes. Mesmo 
que tais processos sejam movidos contra órgãos do poder público, a competência 
será do juiz da infância e juventude, que normalmente possui mais conhecimento 
e sensibilidade para tratar de tais assuntos

• A polícia, que antes exercia papel importante na vigilância e suposta proteção 
aos menores, agora funciona dentro dos princípios constitucionais da presunção de 
inocência e liberdade de ir e vir. Pode atuar contra as crianças e adolescentes so
mente em casos de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. 
As crianças e adolescentes, uma vez apreendidos, devem ser levados a órgãos 
especializados da polícia, como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescen
te, aqui em Recife.

jfe l
Vá ao 

glossário
• O Ministério Público, na esteira da Constituição, ganhou inúmeras e importan
tes funções, tendo papel destacado na defesa dos direitos das crianças e adolescen
tes. A ele caberá boa parte das antigas atribuições do ju iz de menores, mas agindo 
sempre em função do judiciário. Também caberá, junto com a função de curador, 
a acusação nos processos contra adolescentes acusados de praticar crimes, o que 
garantirá o contraditório e uma justa apuração do fato. 1

, 8 Os centros de defesa ganham status legal, sendo explicitamente previstos no texto
glossário Estatuto. Podem atuar, sozinhos ou junto ao Ministério Público, na defesa de 

direitos individuais, difusos e coletivos.

1 Para uma leitura mais completa, vide Cadernos CENDHEC n° 1 - Conselhos M unicipa is de 
D ireito. Diversos autores. Recife, 1993.
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e Ainda dentro do S is te m a  d e  G a r a n tia s  de  D ire ito s , são criados dois órgãos de 
suma importância, os C onselhos d e  D e fesa  d e  D ire ito s , e os C onselhos Tutelares. Ao 
criá-los, o Estatuto demonstrou a preocupação de fortalecer a sociedade, transfe
rindo para ela a discussão e a solução dos problemas mais importantes relativos à 
infância e adolescência.

Os Conselhos de Defesa dos Direitos, nacional, estaduais e municipais, são órgãos 
do poder executivo encarregados de deliberar sobre as ações deste poder em defesa 
dos interesses de crianças e adolescentes. Todo e qualquer programa, projeto, ação 
etc., seja em políticas sociais básicas — como educação, saúde — , seja em políti
cas assistenciais, que tenham como destinatários as crianças e adolescentes, devem 
ser aprovados, quando não inteiramente formulados, pelos conselhos de direitos.

Desta forma, sua função não é executar, mas pensar e decidir o que pode o poder 
executivo fazer em atendimento às necessidades das crianças e adolescentes. A exe
cução caberá aos demais órgãos do poder executivo.

Já os Conselhos Tutelares — privativos das órbitas municipais — são órgãos de 
ação, de execução. Devem localizar onde, dentro de sua área de competência, exis
te a violação aos direitos das crianças e adolescentes, e aí intervir. Embora não te
nham poder de polícia, nem possam usar a força para executar suas decisões — só 
o judiciário o pode — , a desobediência ao conselho tutelar constitui crime previs
to no Estatuto, e isso ajuda bastante (Art. 136, III, b).

A criação do Conselho Tutelar teve por finalidade retirar da polícia a função prin
cipal de cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco. Há quem diga se
rem “a sociedade cuidando de suas crianças”.

5. A puração de Ato Infracional

As determinações do Estatuto, comentadas até agora, não têm paralelo com o 
Código de Menores, pois a lei de 1979 não abrangia tais assuntos. Sua função era, 
sobretudo, repressiva. Não se preocupava com a garantia dos direitos por parte do 
Estado. Desta maneira, as questões mais polêmicas da nova lei são os títulos que 
rompem com as orientações do código, em especial a apuração de crimes pratica
dos por crianças e adolescentes.
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A apuração de ato infracional é, sem dúvida, o ponto mais polêmico do Estatuto. 
Segundo a teoria finalista da ação penal18, crime é a ação típica e antijurídica. A 
imputabilidade do agente seria, tão-só, pressuposto de punibilidade. Desta forma, 
crianças e adolescentes cometeriam crimes, embora não possam ser punidos pela 
lei penal. Mas não é só isso que importa. O Estatuto — atento às teorias 
criminológicas que apontam a rotulação como importante fator criminógeno, ou 
seja, que indicam a atividade de rotular, discriminar, como fator de aumento da 
criminalidade — preferiu não adotar denominações próprias do Código Penal ou 
da lei processual penal para se referir às ações delituosas praticadas por crianças e 
adolescentes.

f
s

Vá ao 
ossário

O art. 103 do Estatuto afirma serem atos infracionais as condutas descritas como 
crimes ou contravenções penais, se praticadas por adolescentes. Para as crianças, 
optou a lei pela irresponsabilidade completa. Ou seja, tendo o autor do crime 
menos de 12 anos à data de sua prática, não responde pelo ato, cabendo-lhe ape
nas medidas de proteção (entrega aos pais, abrigo, escolarização etc.), previstas no 
art. 101 do Estatuto.

Possuindo o agente mais de doze anos e menos de dezoito na data do crime, não 
responde conforme o Código Penal, mas não escapa de punição. A ele são aplica
das medidas denominadas sócio-educativas (advertência, prestação de serviços à co
munidade, reparação do dano, liberdade assistida, semiliberdade e internamento). 
Pelo Direito, são medidas de natureza punitiva, mas não recebem esse nome para 
que não se prejudique a recuperação do adolescente autor do ato.

No antigo Código, utilizava-se a expressão infração penal, profundamente infeliz, 
pois já era utilizada, em outras leis, como sinônimo exato de crime. Por conta dela, 
surgiu outra expressão, extremamente pejorativa e danosa: menor infrator.

Mas, além da nomenclatura, o que o Estatuto trouxe de novo, regulando a Cons
tituição, foi o procedimento que apura a prática de ato infracional. Ao contrário

18 Teoria Finalista da Ação Penal: criada pelo jurista alemão Hans Welzel. Para ele, a conduta 
criminosa era caracterizada tão somente pela ação dirigida a uma finalidade contrária à lei, pouco 
importando a consciência que o indivíduo possuía do ilícito. Tal consciência — a culpabilidade 
— seria apenas pressuposto da condenação. Desta forma, mesmo os loucos e os adolescentes po
deriam praticar “crimes”. No entanto, sua condenação não poderia se dar, pelo menos dentro do 
direito penal, já que os adolescentes respondem através de um sistema próprio.
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do processo previsto no Código de Menores, que lembra o sistema inquisitório, 
utilizado na Idade Média19 o procedimento previsto no Estatuto garante o con
traditório e a ampla defesa ao adolescente, com a presença obrigatória de advoga
do, como acontece em relação ao adultos.

O procedimento indicado no Estatuto é baseado no Código de Processo Penal, 
mas sofre algumas modificações — a maioria delas, é necessário dizer, tornaram o 
procedimento mais rigoroso, ao contrário do que muita gente pensa — cujo fito é 
livrar o adolescente da rotulação. Expressões como réu, acusado, infração, pena etc. 
foram suprimidas.

Não obstante as alterações, alguns críticos acusam o Estatuto de ter criado o direi
to penal do adolescente, por adotar sistemática semelhante à utilizada para apuração 
de crimes praticados por adultos.

Na verdade, a acusação não procede. O que havia, anteriormente, era a supressão 
de direitos fundamentais, garantidos aos seres humanos desde a Magna Carta, 
do séc. XIII, na Inglaterra, e que no Brasil eram, até bem pouco tempo, negados 
aos menores.

Transformar o processo criminal em processo administrativo, dando poderes 
amplíssimos ao juiz para conduzi-lo como bem entendesse, e considerando que o 
juiz, a quem caberia descobrir o crime e punir o criminoso, também atuaria como 
defensor do menor, seria esquecer a própria evolução do direito, quando o processo 
inquisitório foi superado por representar a injustiça e a iniquidade.

Para o entendimento melhor do tema, que tanto apaixona e divide, poderíamos 
classificar os procedim entos de julgam ento dos adolescentes autores de ato 
infracional em dois tipos: os procedimentos de natureza tutelar, de cunho admi-

19 Na Antiguidade e na Idade Média, vigorou, no processo penal, o chamado sistema inquisitório, 
que consistia em reunir, na figura do juiz de instrução, o papel de acusador e, ao mesmo tempo, 
defensor do réu. Era o juiz quem comandava as investigações, apontava o aoutor do crime e pro
piciava a sua defesa. Dessa maneira, desaparecia o contraditório e, com ele, a possibilidade de 
defesa. Em reação a esse sistema, surgiu o processo dispositivo. Acusação e defesa são colocadas em 
situação idêntica, cabendo a um juiz, neutro e imparcial, decidir conforme as provas que os acu
sadores e defensores trouxerem ao processo. Esse sistema, presente na lei brasileira desde os mais 
remotos tempos, só a partir do Estatuto passou a ser utilizado no julgamento de adolescentes.
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nistrativo, presentes no revogado Código de Menores e nas leis menoristas da 
América Latina, e o procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
que são observadas as garantias do processo penal, em favor dos jovens acusados.

Segundo Carranzo e Maxera, o tradicional direito “de menores” via a infração pe
nal por parte de crianças e adolescentes como resultado de um complexo de fato
res psicosociais que determinavam a intervenção “tutelar” do juiz por meio de um 
processo que, por não ser considerado propriamente penal, desrespeitava as garan
tias penais, processuais e de execução das medidas2 '.

A princípio, poder-se-ia pensar que, ao aplicar-se aos adolescentes regras seme
lhantes ao processo penal de adultos, estar-se-ia considerando o menor de 18 anos 
como um criminoso comum, com igual discernimento e idêntica responsabilida
de, o que contribuiria para agravar os problemas por que passava. Esta é a tese dos 
que defendem o processo tutelar, bem exposta nas palavras do Dr. Antônio Luiz 
Ribeiro Machado, citado no item 2, acima.

A história, entretanto, mostra que o tratamento tutelar dos jovens acusados de 
infrações penais resulta em decisões notadamente injustas, na punição de pessoas 
que não poderiam sofrer tais medidas, e, por que não dizer, na absolvição de jo
vens que precisavam ter sua violência contida.

O processo tutelar lembra, em muito, os procedimentos inquisitórios, nos quais o 
juiz presidente era, ao mesmo tempo, acusador, defensor e julgador (vide nota de 
rodapé). As garantias individuais, trazidas pelo procedimento dispositivo, são uma 
forma de dar mais segurança aos julgamentos, evitando os excessos.

Um marco na conquista dos direitos juvenis nesta área foi a decisão da Suprema 
Corte norte-americana, no famoso Caso Gault. Na década de 50, a Justiça do 
Arizona condenou ao internamento um adolescente em decorrência de um telefo
nema dado a uma senhora, em que ele proferiu expressões pornográficas. 20

20 “Para el tradicional derecho ‘de menores’ la infración penal por parte de ninos y adolescentes era 
vista como resultado de un complejo de factores psicosociales que determinaban la inteervención ‘tute
lar’ dei juez por medio de un proceso que, por no ser considerado propiamente penal, derrespetaba las 
garantiaspenales, procesalesy de ejecución de las medidas”CARRANZO, Elias; MAXERA, Rita. “El 
Control Social sobre Ninos y Adolescentes cn America Latina ’, in: Do Avesso ao Direito. III Semi
nário Satino-americano. Organização: Cecília Simonetti, Margaret Blecher e Emílio Garcia 
Mendez. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 181.
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O adolescente Gault foi julgado sem ter ciência da acusação, sem poder se defender, 
sem direito a recurso. E passou anos na prisão por conta de um delito que, se come
tido por adulto, redundaria no máximo em 2 meses de detenção acrescida de multa.

A punição aplicada gerou uma onda de revoltas por parte de juristas e políticos, e 
a Suprema Corte terminou por anular a sentença, determinando que nos processos 
em que menores de idade fossem julgados, deveriam ser observadas as mesmas 
garantias de defesa conferidas aos adultos.

A decisão teve um conteúdo mais profundo. Analisou-se a posição das juvenile 
courts (tribunais juvenis) como tribunais administrativos, as “Kangoroo Courts”21, e 
determinou-se que elas deveriam proceder como cortes judiciais. Condenou-se, 
portanto, o processo tutelar de julgamento, garantindo-se aos adolescentes julga
dos os princípios do devido processo legal, com observância de todas as formalida
des e do direito à defesa.

A evolução, no Direito brasileiro, tardou a ocorrer, e veio, propriamente, com a 
Constituição de 1988, como afirmamos antes. Nos demais países da América La
tina, entretanto, vigoram os antigos códigos de menores, com disposições notoria
mente injustas.

Embora no Estatuto da Criança e do Adolescente não exista a palavra “sanção”, 
fica claro, na análise sistemática do texto, que há dois tipos de medidas: a) medi
das de proteção, presentes no art. 101, aplicáveis às crianças e adolescentes que se 
enquadrem nas situações descritas no aru 98; e b) medidas sócio-educativas, apli
cáveis a adolescentes autores de ato infracional.

A despeito de seu título, as medidas sócio-educativas, a que nos referimos, têm 
um caráter sancionador, pois atingem direitos do adolescente, podendo chegar à 
privação da liberdade de ir e vir.

Não importando o rótulo, se as medidas implicam em sanção, devem ser prece
didas do devido processo legal. Esta a grande diferença da legislação anterior,

21 “Como observa Alper, a decisão da Corte Suprema retificava o processo do menor infrator, que 
transformava o tribunal juvenil numa ‘Kangoroo Court”’. ALBERGARIA, 1980:41'. A expressão 
“canguru” era utilizada porque a mãe-canguru carrega seu filhote numa bolsa na barriga. O can
guru seria, assim, um símbolo de tutela e paternalismo.
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que mascarava as sanções sob outros títulos, como se o nome pudesse alterar a 
essência.

Entendemos não haver muito mais a discutir sobre o assunto. É indiscutível que 
os direitos básicos das crianças e adolescentes só podem ser defendidos na justiça 
se garantida a presença de profissional habilitado para tanto, com direito a apre
sentar provas, em posição equivalente à da acusação, e a recorrer das decisões que 
compreenda injustas.

Estes, são, em resumo, os principais avanços trazidos pelo Estatuto, uma lei que, 
sem dúvida, colocou o Brasil em posição destacada na América Latina e no m un
do, e que conferiu à sociedade importantes instrumentos para melhorar a vida das 
crianças e adolescentes. Resta saber utilizá-los.

9 2



ESTATUTO: DISCURSOS IDEOLÓGICOS E CRÍTICOS

UM SISTEMA DE GARANTIA DE 
DIREITOS -  FUNDAM ENTAÇÃO (A)

Margarita BoschGarcía

Idéia-guia: O Sistema de Garantia de Direitos é o carro-chefe de 
todo o trabalho do Centro Dom Helder Câmara, que vem desenvol
vendo sistematicamente a teoria inicial elaborada e apresentada por 
Wanderlino Nogueira Neto em 1993, contribuindo com a sua expe
riência prática e a reflexão sobre esta prática. Além de expor os três 
eixos que o compõem -  Promoção, Defesa e Controle Social - 
enfocando os aspectos políticos de sua gênese, e oferece algumas 
sugestões para a sua implementação na prática social e a inter-rela- 
ção entre os seus atores.

1. I n t r o d u ç ã o

A aprovação da nova Carta Constitucional - fruto de intensa mobilização social e 
do esgotamento das condições políticas para a continuidade do período autoritário 
- inaugurou para a sociedade brasileira, desde 1988, um novo paradigma legal. 
Esta nova realidade possibilitará o desencadeamento de inúmeras ações, articula
ções e movimentos direcionados para a garantia dos avanços democráticos conse
guidos no período constituinte, mediante sua consolidação nas Constituições esta
duais e nas Leis Orgânicas dos municípios.

Nesta dinâmica, a regulamentação dos artigos constitucionais constituirá novo 
avanço na busca do reconhecimento efetivo dos novos direitos consagrados consti
tucionalmente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, de 13/07/90 - concretiza 
um notável avanço democrático, ao regulamentar as conquistas relativas aos direi
tos de crianças e adolescentes, consubstanciadas no Artigo 227 da Constituição 
Federal, que no dizer de A ntôn io  C arlos G om es da C osta, “se co n stitu i 
objetivamente no elo de ligação entre a Constituição Federal e a Convenção Inter
nacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas, em 1989, ano 30° do aniversário da Declaração Universal dos Direitos da 
Criança”.
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá- 
los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Resultam essas conquistas do esforço da sociedade, da articulação de entidades e 
da integração e mobilização de diferentes setores e grupos que têm como bandeira 
comum a democratização das relações na sociedade. Esses grupos manifestam-se 
no Movimento Pró-Constituinte, através da confecção e assinatura de inúmeras 

• emendas populares apresentadas à Assembléia Nacional Constituinte em aconteci
mentos políticos que comoveram a sociedade brasileira. Exemplo disso foi a apre
sentação de emendas resultantes da fusão de dois textos - “Criança e Adolescentes” 
e “Criança, Prioridade Nacional”, acompanhadas das assinaturas de 200.000 adul
tos e mais de 1.400.000 crianças e adolescentes.

Posteriormente, tais emendas materializaram-se nos Artigos 204 e 227 da Consti
tuição Federal, expressão inequívoca do elenco de conquistas em favor de crianças 
e adolescentes (Art.227), assim como normatização das ações governamentais na 
área da assistência social, obedecendo a duas diretrizes fundam enta is: 
descentralização e participação da sociedade (Art.204).

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

I  - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as for
mas gerais a esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos progra
mas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de as
sistência social;

II  - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas controle das ações em todos os níveis. ”

A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente ultrapassa, no campo simbó
lico, o conceito de regulamentação formal da Constituição. Guarda em si um poten
cial fantástico de renovação, no resgate do valor da criança e do adolescente como ser 
humano - sujeito de direitos - portador de vida futura, vida que deve receber o
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máximo de dedicação, devido ao seu caráter de novo, fundante; titular de direitos 
especiais, em virtude de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente exige um tratamento especial, prioritário, 
e, para garanti-lo, obriga o conjunto da política, da economia e da organização 
social a operar um reordenamento; a revisar prioridades políticas e de investimen
tos; a colocar em questão o modelo de desenvolvimento e respectivo projeto da 
sociedade, excludente e perverso, que desconhece, na prática, estes seres sujeitos 
de direitos: a criança e o adolescente.

Este reordenamento tem uma configuração legal, formal, que deve expressar-se ao lon
go de um processo em todos os campos da vida social: das organizações governamen
tais e não-governamentais, das políticas sociais básicas e da organização familiar. Deve
rá desencadear inúmeras inovações de método e gestão, que de imediato não podemos 
aquilatar, mas que ccrtamente contribuirão para a construção de uma nova sociedade.

Estamos, assim, frente a um novo paradigma, fruto de uma nova realidade, que
í % p» I V(t ciotraz no seu bojo um novo desaho eloquentemente expresso nas palavras do Sena- glossário

dor Ronan Tito, ao justificar a apresentação do Estatuto da Criança e do Adoles
cente no Senado, em 30 de junho de 1990:

“O texto que ora temos a honra de apresentar assenta a raiz do seu sentido e o 
suporte de sua significação em três vertentes que raras vezes se entrelaçam com 
tanta felicidade em nossa história legislativa. Ele emerge do encontro sinérgico de 
pessoas e de instituições governamentais e não-governamentais representativas da 
prática social mais compromissada com a nossa infância e juventude, do mais só
lido conhecimento técnico-científico na área e finalmente, da melhor e mais con
sistente doutrina jurídica”.

2. O Sistema de Garantia de D ireitos

Com a aprovação da Lei federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, temos a consa
gração de um direito que, além de explicitar os direitos gerais e específicos de cri
anças e adolescentes, propõe uma nova gestão desses direitos, através da 
explicitação de um sistema de garantia de direitos que atende ao cumprimento do 
Artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “através de um conjunto arti-
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culado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.”

O Sistema de Garantia de Direitos apoia-se em três grandes eixos ou linhas:

• Promoção,

• Defesa e

• Controle Social.

Imagina-se, para cada eixo, uma lógica de articulação de espaços públicos e instru- 
« mentos/mecanismos a serem mobilizados na consecução dos objetivos do atendi

mento, da vigilância e da responsabilização, respectivamente.

Promoção de Direitos

Vá ao 
glossário

O eixo da Promoção de Direitos tem como objetivos específicos: a deliberação e 
formulação da “política de atendimento de direitos” (ou de garantia de direitos), 
que prioriza e qualifica como direito o atendimento das necessidades básicas da 
criança e do adolescente, através das demais políticas públicas.

Esta é uma concepção de reforma social proposta pelo Estatuto, que tem nas polí
ticas públicas sua expressão máxima. Este é o espaço estruturador de uma organi
zação social que busca garantir de modo universal os serviços públicos básicos ao 
conjunto da população e de modo prioritário às crianças e aos adolescentes, cum
prindo o preceito constitucional exemplificado no Artigo 194 da Constituição 
Federal, e no Artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Artigo 194 da Constituição Federal define a Seguridade Social enquanto direito 
social básico, os seus princípios estruturadores c características fundamentais. 
Reza assim:

Art.194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direi
tos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar 
a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
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/  - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urba
nas e rurais;

III - seletividade e distribuitividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV  - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento;

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a par
ticipação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposen
tados.

Por sua vez, o Artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente define.

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

/  - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo para aqueles 
que delas necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às ví
timas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV  - serviços de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e ado
lescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos de crianças e de 
adolescentes.

As políticas sociais básicas têm duas vertentes: uma de caráter mais estrutural, que 
se refere aos direitos básicos para o conjunto de crianças e adolescentes; outra que glossário 

engloba as políticas de caráter assistencial, estas de caráter conjuntural, enquanto 
a política básica não atender à necessária universalização que deve caracterizá-la.
Sob esta última vertente encontram-se os programas de proteção especial destina
do ao conjunto de crianças e adolescentes vulnerabilizados ou em risco social (ex
cluídos dos serviços das políticas estruturais): drogadictos, vitimados, abandona
dos desaparecidos, “meninos de rua”, prostituídos etc. Dessa maneira deve ser in
terpretado o Estatuto, após a edição da Lei Orgânica da Assistência Social.
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No âmbito da promoção estão articulados espaços públicos institucionais e instru- 
mentos/mecanismos que são responsáveis pela formulação das políticas e pelo esta
belecimento das diretrizes do planejamento, de modo a atingir a exigência de 
universalização dos serviços.

O instrumento desta linha são as próprias políticas sociais (inclusive, os progra
mas assistenciais de proteção especial) e na sua falta os mecanismos/medidas da 
promoção de direitos, contido na “política de atendimento de direitos”.

Defesa de Direitos

Po* fim, o eixo da Defesa tem como objetivo específico a responsabilização do 
Estado, da Sociedade e da família, pelo nao-atendimento, atendimento irregular 
ou violação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos adolescentes. 
Ele assegura a exigibilidade dos direitos.

No âmbito dos espaços públicos, temos um conjunto de atores governamentais e 
não-governamentais: Poder Judiciário (especialmente o Juízo da Infância e da Juven
tude), Ministério Público, Secretarias de Justiça (órgãos de defesa da cidadania), 
Secretaria de Segurança Pública (Polícias), Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, 
Ordem dos Advogados do Brasil, Centros de Defesa e outras associações legalmente 
constituídas, na forma do art.210 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 210. Para as aço es cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, con
sideram-se legitimados concorrentemente:(...)

II I  - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que inclu
am entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por 
esta lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização 
estatutária.

No âmbito dos instrumentos/mecanismos ou medidas disponíveis para a realiza
ção da Defesa de Direitos, temos:

• Ações judiciais - habeas corpus, mandato de segurança, ações criminais, ação 
civil pública, etc.;

• Procedimentos e medidas administrativas -  apuração de irregularidades em enti
dades de atendimento, apuração de infração administrativa às normas de proteção,
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fiscalização de entidades, advertências, m ultas, suspensão/fecham ento de 
atividades;

• Mobilização social e medidas sócio-políticas - pressão popular legítima.

Controle social

No eixo do Controle Social, o objetivo se reporta à vigilância do cumprimento dos 
preceitos legais constitucionais e infra-constitucionais, ao controle externo não- 
institucional da ação do Poder Público (aí, no sentido ampliado, para incluir Esta- 
do-governo e sociedade civil organizada).

É este o espaço da sociedade civil articulada em “fóruns” e em outras instâncias 
não-institucionais semelhantes (frentes, pactos etc.) - contrapartes essenciais 
para a existência dos Conselhos de Direitos, integrados pelas organizações repre
sentativas da sociedade civil, isto é, Organizações Não-Governamentais (ONGs), 
entidades de atendim ento direto, entidades de classe, sindicatos, pastorais e 
ministérios eclesiais, associações de base geográfica e as diversas formas de orga
nização social que permanentemente vão surgindo na dinâmica da democratiza
ção das relações sociais.

Os “fóruns” são espaços de mobilização e organização da sociedade, em geral. E 
instrumento legítimo de promoção, convocação (política) e fortalecimento das as
sembléias amplas para escolha dos representantes da Sociedade Civil Organizada. 
São, em especial, espaços de articulação do poder e do saber da sociedade, espaço 
de debate, de divulgação de idéias, de estímulo a propostas de políticas e estraté
gias que façam avançar as conquistas democráticas, e de articulação com parlamen
tares e magistrados.

Este espaço ainda está bastante em aberto e representa um dos grandes desafios 
para a sociedade, pois deverá ser responsável pela retaguarda dos representantes da 
Sociedade Civil Organizada nos espaços deliberativos, responsáveis pela gestão de
mocrática da coisa pública.

Pensamos ainda que este pode ser um espaço de criação de instrumentos a serem 
imaginados e utilizados de acordo com as necessidades da sociedade civil, por exem
plo na vigilância, acompanhamento e monitoração de desempenho dos organismos 
governamentais responsáveis pela prestação dos serviços de proteção especial.
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Outro aspecto que pode vir ser inserido neste eixo é a mobilização da sociedade para 
sua participação na elaboração e monitoração dos orçamentos públicos, na aplicação 
dos recursos financeiros dos Fundos públicos pelos Conselhos de Direitos etc.

Os instrumentos deste eixo deverão oferecer potencial de pressão, mobilização, 
produção de conhecimentos em torno e da problemática de crianças e de adoles
centes, assim como a responsabilidade pela capacitação permanente da sociedade 
para uma nova cultura que valorize as crianças e adolescentes do nosso País.

O controle externo social não-institucional difere das formas de controle externo e 
interno institucionais (legalidade, econom icidade, m oralidade, publicidade e 
impessoalidade), que integram a gestão pública e portanto se inserem no eixo da 
Promoção de Direitos: Auditorias internas, Tribunais de Contas, Ministério Públi
co e o próprio Conselho de Direitos (enquanto controlador de ações governamen
tais e não governamentais).

3. U m Sistema D inâmico, pela Interação C ontínua 
dos seus Espaços, Instrumentos e Atores

Após esta sintética apresentação do Sistema de Garantia de Direitos, algumas con
siderações se fazem necessárias.

.»

A realidade tem mostrado que, embora do ponto de vista da concepção esse Sistema 
apresente aspectos altamente positivos, num arranjo que sugere possibilidades inte
ressantes e estimula a criatividade, ainda há muito espaço para reflexão sobre ele.

Mais espaço ainda para a integração de novos atores, instrumentos, e quem sabe, 
também espaços que, em novos arranjos sistêmicos, contribuam para uma crescen
te eficiência e eficácia.

Até onde vai nossa percepção, produto de uma prática, vemos algumas articula
ções entre os eixos, seja pela integração já efetivada, seja pela integração que o pró
prio Sistema nos inspira e que ainda não implementamos.

O Sistema de Garantia de Direitos se caracteriza por uma interação de espaços, 
instrumentos e atores no interior de cada um dos eixos, e por uma interação com
plementar e retroalimentadora entre os três eixos.
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Este conjunto de eixos - Promoção, Vigilância e Defesa - em cujo interior se arti
culam também diferentes espaços, instrumentos e atores, formando uma teia de 
relações entrelaçadas que, de modo ordenado, contribuem para o mesmo fim ou 
objetivos central - definido como garantia de direitos -, o mesmo constitui uma 
unidade completa. É o sistema em si mesmo.

Mas a abordagem sistêmica é vê-lo como um Sistema vivo, onde se faz necessário 
compreender a inter-relação dos elementos (espaços, instrumentos, atores) que, 
para efeito de conhecimento, podem ser considerados como unidades isoladas. 
Assim sendo, para a compreensão dos mesmos, faz-se necessária a observação:

• Da identidade e especificidade.

• Dos limites, tensões e conflitos que integram o sistema e se manifestam através 
de ações/reações aos processos de integração /mudanças /inovação.

• Do equilíbrio estático ou dinâmico das partes.

• Da alimentação do sistema por meio de informações que o Sistema recebe ou 
produz.

O desafio, portanto, é entender e fazer funcionar o Sistema, para a efetivação do 
objetivo da garantia dos direitos.

Contamos, em todos os níveis, com parlamentares que vêm colocando nesta luta 
toda a sua capacidade política.

Contamos com as próprias crianças e adolescentes organizados na luta pela 
efetivação de seus direitos.

Contamos com agências da Cooperação Internacional, parceiras no apoio técnico- 
financeiro a esta empreitada.

Mesmo elevando, nessa lista, o número de parceiros, sujeitos coletivos, o desafio 
permanece. São necessários alguns passos, hoje dificultados por limites legais. É 
imperativo um reordenamento da legislação ordinária que se adeque aos princí
pios constitucionais para efetivar o Estatuto, e mais, que faça avançar os Direitos 
Humanos.

Outro limite está no interior das instituições, sejam elas governamentais ou 
não-governamentais. Aquelas, por estarem ainda sob a orientação fundamental
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da legislação anterior, marcada por um centralismo autoritário 
intervencionista, que encarava as crianças e adolescentes como objetos de tute
la. através da doutrina da “situação irregular”. Estas, por insistirem ainda 
numa postura de costas para o Estado, mantendo estratégias voltadas para so
luções meramente alternativas, não raro marcadas pelos mesmos vícios autori
tários introjetados do Estado.

í íV. VÍ  ̂ _ ., ... ... . . .
Para ambas faz-se necessário um reordenamento institucional, seja na definição 

glossário ^os objetivos institucionais, seja no reordenamento de sua presença nos espaços 
públicos institucionais, novo campo do exercício da democracia participativa e 
exercício da cidadania. O desafio do reordenamento atinge a todos os atores envol- 

*vidos no Sistema de Garantia de Direitos. Alguns passos já têm sido dados, mas 
parece que quanto mais se avança, mais aparecem novos desafios.

Por isso o reordenamento faz-se urgente, para garantir o equilíbrio dinâmico das 
partes envolvidas na consecução do objetivo de garantia de direitos.

Por fim, outro limite e desafio situa-se na necessidade de capacitação dos atores 
envolvidos - tanto nos espaços, como na criação dos instrumentos responsáveis 
pela alimentação do sistema no processo dialético de receber e produzir novos co
nhecimentos, mola propulsora do desenvolvimento sócio-político-jurídico, conju
gação esta consagrada pelo Estatuto.

4. Implementando o Sistema de Garantias de 
D ireitos a Partir do Estatuto

O Estatuto da Criança e do Adolescente, implantado pela Lei 8.069/90 implica 
uma ruptura, uma mudança de paradigma que sinteticamente podemos descrever 
como o fim da vigência legal da “doutrina da situação irregular e a positivação da 
doutrina de proteção integral”. Esta ruptura ou mudança de paradigma traz mo
dificações radicais de conteúdo, expressas nos artigos centrais, nevrálgicos, do Es
tatuto: os artigos 23, 88 e 106. Vale a pena transcrevê-los a seguir.

Art. 23 A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo sufici
ente para a perda ou a suspensão do pátrio poder.

;

Vá ao 
glossário
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PARÁGRAFO ÚNICO - Não existindo outro motivo que por si só autorize a 
decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua fam í
lia de origem, a qual obrigatoriamente será incluída em programas oficiais de 
auxílio.

Art. 88 São diretrizes da política de atendimento:

I  - Municipalização de atendimento;

I I  - Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da cri
ança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos 
os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organiza
ções representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

I I I  - Criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descen tra liza ção político-admin istra ti va;

IV  - Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos res
pectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - Integração operacional de órgãos dos judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um 
mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescentes a 
quem se atribua autoria de ato infracional;

VI - Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação 
dos diversos segmentos da sociedade.

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em fla 
grante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - O adolescente tem direito à identificação dos respon
sáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

E em torno desses artigos, fundamentos de um novo paradigma, que todas as 
modificações de metodologia e gestão das entidades ligadas ao Sistema de Garan
tia dos Direitos da Criança e do Adolescente devem reordenar-se, tanto no campo 
da teoria, como no das práticas.

A partir deles, o conjunto dos espaços, instrum entos e atores deve também 
reordenar-se, num processo constante que possa fazer frente a todas as limita-
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ções de caráter estrutural ou conjuntural refletidos no processo de dem ocrati
zação da sociedade, processo que vivemos em meio a enorme crise de recessão 
econômica, com o conseqüente impacto nas políticas públicas e nas condições 
do cotidiano da Nação.

O desafio, portanto, consiste em saber como posicionar-se eficazmente dentro da 
estratégia geral do Estatuto, no que se refere à defesa do conteúdo, que podemos 
centrar na manutenção dos artigos acima citados e na implementação e aperfeiço
amento constante do Sistema de Garantia de Direitos.

Considerando a conjuntura do País e da Região, vemos a necessidade de uma es
tra tég ia  geral de apoio político-técnico, em todos os campos e níveis, à defesa dos 
direitos expressos no art.5° da Constituição Federal, assim como de todas as inici
ativas que têm como objetivo a democratização das relações na sociedade, unifi
cando assim a luta pelas garantias dos direitos das crianças e adolescentes no con
junto da vigência de um novo modelo democrático participativo, economicamente 
justo, porque distributivo, gerido de modo descentralizado, não-intervencionista e 
não-autoritário.

A defesa dos direitos das crianças e adolescentes coloca em cheque o modelo de 
desenvolvimento, ao mesmo tempo que propõe um novo paradigma que, devido a 
sua abrangência e à centralização da problemática, serve de ponto de partida, de 
alavanca para a reformulação de toda a sociedade e de toda a ordem sócio- 
econômico-política.

Com esta reflexão pretendemos dar alguma contribuição no sentido de levantar 
pistas, idéias, possíveis intervenções que conduzam  à im plem entação do 
paradigma, visto que todos sabemos que a teoria na prática é outra. Só que neste 
caso, a prática, a participação nos coloca no papel de atores, com responsabilida
des e até mesmo paixão por este Direito insurgente que se tornou vigente, nasceu 
e nasce, todos os dias, da participação e da organização e da Sociedade.

No antes - momento da luta pela garantia de direitos - como no agora - luta pela 
implantação efetiva dos direitos -, verificamos um traço comum: o avanço rumo à 
realização da garantia dos direitos apoia-se na participação da Sociedade Civil e 
dos governos, numa relação de co-gestão da coisa pública, na arena de negociação 
de interesses que é o espaço institucional do Estado. E também depende dessa 
participação.
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Assim, podemos sinteticamente dizer que existe um terreno comum - o Estado - e 
dois atores institucionais - os governos e as entidades da Sociedade Civil Organi
zada, ambos exercitando novos papéis, rompendo uma postura histórica alheia à 
co-gestão, marcada por traços centralizadores, intervencionistas e autoritários de 
lado a lado. Hoje esses atores institucionais situam-se, de acordo com o Estatuto, 
dentro do Sistema de Garantias dos Direitos, o que torna um pouco mais comple
xa a nova relação, os novos papéis a serem desempenhados. Não é suficiente assu
mir novas posturas. Há que implementar novos espaços; há que se articular e capa
citar-se na utilização dos novos instrumentos, obedecendo à lógica do Sistema e ao 
espírito da democratização.

Há que combinar dois modos de prática democrática: a participativa e_a representativa 
no conteúdo mais amplo desses conceitos que também historicamente foram 
descaracterizados e até desvirtuados. Eles devem, sem excluir o aspecto do exercício do 
poder, superar-se pela representação dos interesses das crianças e dos adolescentes. Do 
balanceamento desses aspectos - representativo e participativo - surge a qualidade do 
desempenho em busca da vigência dos direitos.

; '
’ ,. S : 

Vá ao 
glossário

Vá ao 
glossário

Ao falar de espaços, instrumentos e atores, uma idéia se torna obrigatória e cons
titui parte essencial das tarefas gerais do Estatuto: é a articulação. Está a ser 
construída, negociada. Temos alguma experiência na articulação de entidades que 
em torno de idéias e interesses trabalham para os avanços democráticos no período 
75-88. Mas a conjuntura mudou c hoje a qualidade da articulação é diferente: 
faz-se necessário buscar a especificidade, a identidade, a missão e papel de cada 
espaço, de cada instrumento, de cada ator.

O que muda na identidade, na missão e no papel de cada entidade, após a apro
vação do Estatuto?

À primeira vista, pode-se pensar que nada de essencial mudou. Cada movimento, 
cada entidade mantém os mesmos objetivos, o mesmo afã e empenho na luta por 
uma vida melhor para as crianças e adolescentes. Talvez ainda não tenhamos 
introjetado teórica e praticamente a novidade dessa ruptura, desse novo paradigma 
que o Estatuto representa.

Podemos sintetizar tal ruptura, qualificando-a como a passagem do atendimento 
de necessidades (saúde, educação, moradia, profissionalização) para o atendimento 
de direitos. E isto o que muda e isto é muito importante. Hoje temos um sujeito
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de direitos e não mais um “objeto de tutela”, como se convencionou dizer. As ne- 
cessidades não atendidas constituem violação de direitos e esta mudança não é 
colocada no Estatuto apenas como discurso. E tão importante, que a própria legis
lação prevê um sistema de atendimento e de garantia de direitos.

O Sistema nos traz a idéia de funcionamento articulado. O atendimento nos fala 
de condições sócio-econômicas e políticas novas, com capacidade de atendimento 
universal (Promoção). As garantias nos remetem aos instrumentos para proteger, 
assegurar e fazer cumprir os direitos (Defesa) e tudo dependerá da capacidade da 
sociedade em organizar-se, fiscalizar, monitorar, subsidiar (Controle Social).

Temos, assim, dois aspectos a serem trabalhados: o da identidade e especificidade, 
e o da articulação, partindo de uma busca de reordenamento permanente, visto 
que tanto um como outro são informados e influenciados pela conjuntura, como 
afirmamos acima. O passo qualitativo seguinte é trabalhar a multi-integração dos 
três eixos ou linhas: Promoção, Defesa e Controle Social.

Uma primeira tentação a vencer é pensar que se pode fazer tudo, como em outro 
momento histórico se pensou fazer ou de fato fazíamos, porém dentro de outro 
conteúdo conceituai, onde a promoção era assistência, a defesa, denúncia; e a vigi
lância estava bastante fora das práticas sociais.

Fazer tudo  não é o mais viável. Por que? D evido à com plexidade, às 
especificidades de cada espaço, de cada instrumento, de cada ator. O desafio da 
integração, superada esta primeira tentação histórica, será praticar um conjunto 
de novas possibilidades que ainda dominamos pouco, até conceitualmente, em
bora no dia-a-dia já integrem o nosso vocabulário: articular-se funcionalmente, 
fazer alianças, trabalhar em parceria, etc. Cada uma dessas expressões tem con
teúdos diferentes. Não são sinônimas e a escolha de uma ou outra opção tem 
conseqüências diferentes. O processo de complexidade identidade/especificidade 
é que nos informa, pela similitude ou diferença, que tipo de relação é possível 
estabelecer.

A integração supõe uma reflexão sobre si e sobre os outros quanto à identidade, e 
uma estratégia diferenciada para cada um dos espaços, instrumentos e atores. Fa
lando de estratégia, devemos pensar num plano, num planejamento. Cada ator 
deve pensar sua estratégia própria que fala de sua identidade/especificidade e deve 
pensar também sua estratégia com os outros espaços, atores, instrumentos.
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Pensar assim constrói o planejamento estratégico, essencial para o bom desempe
nho; produz um conjunto de ações e proposições diferentes, variadas e, pelo mes
mo motivo, ricas e inovadoras. Qual o papel e a qualidade de atuação de cada um 
dos espaços, instrumentos e atores nas outras linhas ou eixos, que não aquela na 
qual estou integrado pela definição de minha identidade ou especificidade? Dito 
numa linguagem mais direta, o que o Fórum tem a ver com os programas especiais 
de proteção? Com o Ministério Público? Etc.. Isso vale para cada um dos espaços, 
instrumentos e atores.

A articulação e integração são essenciais, como vimos antes, dela dependendo a 
qualidade do nosso trabalho. Mesmo sendo tão importantes, não se pode dizer de 
antemão como devem ser feitas. Isso depende da conjuntura local.

A título de sugestão, podemos levantar algumas perguntas que esperamos hão es
timular o surgimento de outras e sua posterior transformação em respostas práti
cas. Vamos considerar, num  prim eiro  m om ento , as relações que mais 
freqüentemente encontramos no processo de implantação do Estatuto.

Qual a relação do Conselho de Direitos (nacional, estadual, municipal) com o 
Fórum? Ou da linha de Promoção com a linha de Controle Social?

Seguindo a sugestão acima, o primeiro passo para chegar a uma resposta será pen
sar na identidade e especificidade de cada um. Se não, vejamos:

O Conselho é um órgão público criado por lei; o Fórum não é criado por lei, mas 
é igualmente um espaço público não-institucional de articulação técnico-política, 
composto por entidades, movimentos, grupos de trabalho, redes da Sociedade Ci
vil Organizada. Esta definição de identidade a partir da composição e modelo de 
criação, assim como das funções e papéis a serem desempenhados por cada um faz 
toda a diferença.

Nesta relação Fórum x  Conselho, temos uma definição prevista em lei para o Conse
lho de Direitos. E o Fórum não figura na lei, a não ser como conseqüência da par
ticipação da sociedade por suas organizações representativas. Este espaço deve insti
tuir-se no seio da sociedade civil e sua identidade se manifestará através do seu pa
pel e missão de controle social. E sua continuidade se manifestará através do seu 
papel e missão de controle social e continuidade das políticas públicas. A razão disso 
é que o Fórum é retaguarda e espaço de escolha de seus representantes e da partici
pação nos Conselhos em representação dos interesses das crianças e adolescentes.
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Assim sendo, o grande desafio do Fórum - situado no eixo do Controle Social, desse 
Sistema de Garantias de Direitos - passa pela introjeçao permanente de sua identidade 
e especificidades, como espaço de articulação de diferentes grupos, comunidades, mo
vimentos, redes de estudos e pesquisa e todas as formas de associação social existentes 
ou que venham a ser criadas, refletindo o avanço da sociedade democrática.

Ao criar esse instrumento jurídico, estava-se inscrevendo um avanço democrático 
de enorme relevância para o futuro, porém ao mesmo tempo se superava a fase de 
articulação mista fora dos Conselhos instituídos e regidos pela nova legislação.

É determinado legalmente que os membros governamentais estão nos Conselhos em 
’representação dos Governos e os não-governamentais, como forma de participação 
direta da Sociedade Civil Organizada, devendo uns e outros responder e reportar-se 
aos segmentos de origem, controladores do seu desempenho como conselheiros.

A missão e o papel dos Conselhos estão descritos na lei, que os situa na Promoção 
de Direitos, no campo estruturador do Sistema e deve encontrar nos Fóruns o 
apoio político assim como o técnico. A missão e papel dos Fóruns não estão defi
nidos na lei; na verdade, devem ser construídos pela Sociedade Civil Organizada.

5. U ma M aior  Explicitação  S obre o  C o ntrole  S ocial ,
A través d o s  F ó runs

Mesmo assim, já existem algumas práticas consensuais que podem vir a ser assu
midas como papéis dos Fóruns:

• Constituir a retaguarda técnico-política dos Conselhos de Direitos.

8 Oferecer à consideração dos Conselhos de Direitos subsídios de políticas públicas. 

8 Realizar estudos e pesquisas.

• Posicionar-se publicamente contra a violação de direitos e contra a violência.

• Identificar e divulgar os problemas mais graves de violação de direitos, ten
tando influir na opinião pública através da mídia com vistas à construção de 
uma cultura de Direitos, vinculando-a ao novo modelo de desenvolvimento e 
de sociedade.
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• Acompanhar o trabalho do Legislativo, monitorando os projetos de lei e a sua 
tramitação nas casas legislativas.

• Divulgar para a sociedade esse processo de aprovação de leis e o desempenho dos 
parlamentares.

São estas apenas algumas reflexões que certamente serão acrescidas de outras, visto 
que o reordenamento é um processo que se enriquece na mesma medida que se 
produz e implementa a multi-integração entre as linhas ou eixos.

6 . R elações  n o  I n t e r io r  d o  S ist e m a : os C o n se l h o s

Qual a relação entre os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares? Ou da
linha de Promoção com a linha de Defesa?

Sabemos que em muitos municípios os Conselhos de Direitos são solicitados a 
realizar o atendim ento de casos concretos de violação de direitos, ou de atos 
infracionais atribuídos a adolescentes, e ao mesmo tempo afirmamos que este não 
é seu papel e função do Conselho Tutelar.

O reordenam ento neste particular passa em primeiríssimo lugar pela im plan
tação dos Conselhos Tutelares, ainda bastante escassos, em todo o território 
Nacional.

A relação do Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar pode ser de reciprocidade. 
Ao ser demandado, o Conselho de Direitos encaminha ao Conselho Tutelar. Este 
por sua vez, fica atento às propostas de políticas públicas emanadas do Conselho 
de Direitos, acompanha e observa a garantia de universalidade do atendimento. 
Ferá no atendimento dos casos que lhe chegam um termômetro da situação das 
crianças quanto ao atendimento das políticas, frente às quais o Estado tem obriga
ção de atuar. Por sua vez, terá nos seu assemelhados da linha de Defesa apoio para 
sua atuação e bom desempenho.

A este respeito, pensamos que terá no Ministério Público e nos Centros de Defesa 
e na Defensoria Pública (ou formas de Assistência Judiciária) a possibilidade de 
defesa técnico-jurídica dos direitos, visto que não lhe está reservada na lei a função 
jurisdicional.
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A relação entre Conselho Tutelar e Centro de Defesa implica um papel comple
mentar e não supletivo, na medida em que o Conselho Tutelar recorra ao Centro 
de Defesa; e atuações distintas, na medida em que este Conselho deve atender 
todos os casos de violação, visto que é serviço público e dever reger-se pela univer
salidade do atendimento. E os Centros de Defesa situam sua intervenção em cam
pos específicos de gravidade de violação, de acordo com a conjuntura do lugar em 
que atuam. Este tipo de intervenção tem sido chamada, com certa imprecisão te- 
órico-conceitual, de “casos exemplares” .

Centro de Defesa e Conselho Tutelar terão uma relação com o Fórum? Em outras 
palavras, a linha de Defesa com a de Controle Social?

Evidente que sim, uma relação de intercâmbio de informações e subsídios sobre a 
realidade dos direitos das crianças e dos adolescentes, a partir da própria interven
ção na realidade de cada um dos espaços.

Assim, podemos refletir sobre cada um dos espaços, instrumentos e atores do Sis
tema de Garantias e esta reflexão deverá ser permanente, visto que se modifica de 
acordo com a conjuntura socio-pohtica-econômica. Por isso, esses comentários tem 
mais o caráter de estímulo ao exercício reflexivo, sem se constituir, em momento 
algum, em norma ou paradigma.

A modo de conclusão, podemos dizer: há um reordenamento que é exigência da 
lei e este deve ser implementado com a maior brevidade possível. A sua não- 
implementaçao terá conseqüências legais, tornando nulos os atos ou deliberações 
de espaços ou instrumentos não reordenados.

Há um reordenamento que não é regido pela letra da lei, mas que obedece ao es
pírito da lei. É o reordenamento político, espaço de criação social essencial ao 
bom funcionamento do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adoles
cente e ao aperfeiçoamento constante da democracia. É o reordenamento que dá 
continuidade ao enorme esforço de mobilização social que tornou vigente o direito 
insurgente.

Este reordenamento obedece à lógica do avanço no movimento permanente da 
sociedade rumo a sua plenitude como sujeito coletivo de direitos, onde todos, sem 
distinção, alcançam individualmente também o respeito e a dignidade.
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UM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 
INTERRELAÇÕES (B)

Paulo César Maia Porto

Idéia-guia: Numa visão mais jurídica, o Sistema de Garantia de Di
reitos é analisado em suas inter-relações, destacando os papéis dos 
novos atores sociais criados ou revalorizados com o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente.

Por sistema entende-se um conjunto de elementos articulados segundo um princí
pio de funcionamento comum. Um saco de bolas-de-gude, por exemplo, não é um 
sistema, é apenas um conjunto. Os planetas do sistema solar, ou os órgãos do cor
po humano, formam sistemas, pois relacionam-se dentro de um lógica de funcio
namento, de modo que, alterando-se a posição de qualquer dos elementos, alterar- 
se-á o modo de proceder do conjunto.

E necessária a visão sistêmica do conjunto de órgãos criados ou reformulados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 86, por exemplo, dá-nos con
ta de que a política de atendimento dependerá de uma ação “articulada” de en
tidades do poder público e da sociedade civil, e os arts. 87 e 88 expõem as li
nhas gerais dessa ação.

Compreendemos que o Estatuto, para efetivar a proteção integral às crianças, ba
seia-se em dois pilares:

• a descentralização político-administrativa e consequentemente municipalização;

0 a participação da sociedade na elaboração e execução das políticas públicas rela
cionadas à infância e adolescência.

Defender a participação popular na gestão pública é proposta antiga, mas nor- 
malmente se restringia ao discurso político. O Estatuto foi além: ele tomou par
tido em defesa dessa idéia, e criou espaços privilegiados de participação, que ti
veram como principal virtude o incentivo à organização da sociedade civil. Os 
conselhos tutelares e os conselhos de direitos são os maiores exemplos, mas em 
todo o texto legal fazem-se referências à participação de organizações da socieda-
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de civil na formulação e controle e ou na coordenação e execução de políticas 
públicas e de ações.

O resultado prático dessas disposições legais foi o notório crescimento da organi
zação popular, nos dez anos de vida do Estatuto. Hoje, indiscutivelmente, muito 
mais pessoas e entidades estão envolvidas no trabalho com crianças do que antes 
da edição daquele diploma.

......
Mas as alterações trazidas pela nova lei não se restringiram ao simbólico (embora o 

glossJrio simbólico tenha funcionado). As normas do Estatuto possuem muito mais eficácia 
do que alguns poderiam imaginar, e a consolidação de uma doutrina jurídica em 
torno do Estatuto fortaleceu a posição dos que sempre defenderam a 
aplicabilidade e exeqüibilidade de suas disposições.

Há seis anos, o Centro Dom Helder Câmara - CENDHEC publicou a primeira 
edição de seus “Cadernos”. O tema - Conselhos Municipais de Direitos - continua 
atual. Desde aquela época temos defendido a idéia de que, a partir do Estatuto, 
deve-se organizar um Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescen
tes, ordenado em três eixos principais: promoção, defesa (responsabilização) e contro
le social.

Cada um desses eixos congrega instituições diferentes, e realiza tarefas distintas, o 
que não quer dizer se trate de compartimentos estanques. Não há “muros” sepa
rando os eixos, e o próprio eixo do controle social tem por finalidade articular os 
demais e cobrar o enfrentamento aos problemas. Mas é necessário, dentro da visão 
sistêmica que pretendemos implementar, compreender que cada eixo, e por conse- 
qüência as instituições que nele funcionam, possuem funções típicas, das quais não 
podem fugir, sem prejuízo da participação política e institucional junto aos de
mais eixos. Vamos a um resumo da atuação de cada eixo.

Eixo da P ro m o çã o

Atuação genérica no fomento dos direitos

“Promover” significa “dar impulso a, trabalhar a favor de, favorecer o progresso de, 
fazer avançar, fomentar” (Novo Dicionário Aurélio).
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O Estatuto reconhece a todas as crianças e adolescentes um conjunto de direitos 
fundamentais — vida, saúde, liberdade, educação, profissionalização, etc. A 
maior parte desses direitos depende, para sua efetivação, de uma ação positiva 
por parte do Estado. É necessário construir, criar condições para que todos te
nham acesso à educação, ao atendimento médico, a cursos de profissionalização, 
e assim por diante.

Mas como fazer se os recursos do Poder Público não cobrem todas as necessidades 
da população?

Existem duas posturas diante de tal problema. Uma delas é concordar com a afir
mação e desistir de lutar em favor das crianças. Se não há dinheiro, como resolver 
os problemas?

Outra postura, menos cética e mais próxima à realidade, seria trabalhar, embora 
considerando difícil a situação financeira do Estado brasileiro, para que os recursos 
existentes sejam utilizados da melhor maneira possível. E o que Cristóvam 
Buarque chama de “ética da prioridade”.

O primeiro passo seria, portanto, estabelecer a criança e o adolescente como prio
ridades. E a lei já faz isso no art. 4o do ECA. Depois, garantir a participação de 
todos os atores envolvidos na definição de como tais recursos deveriam ser utiliza
dos. Por fim, abrir espaço para que a sociedade crie formas novas de financiar os 
programas — daí a criação dos fundos públicos.

A linha de promoção, indicada no Estatuto a partir da criação dos Conselhos 
de Direitos, seria a parte do Sistema de Garantia onde os problemas relaciona
dos à in fância  e adolescência seriam  alvo de uma atuação genérica e 
abrangente. A promoção de direitos significa cuidar das crianças e adolescentes 
tomados como conjunto.

Para atender às necessidades das crianças e adolescentes o Estatuto definiu as se
guintes linhas de atuação das políticas públicas:

a) Políticas sociais básicas (estruturais): destinam-se a garantir a todas as crian-__
ças e adolescentes os seus direitos fundamentais. Seu critério é a universalização glossário 
do atendimento. São exemplos as políticas de educação, saúde, segurança, sane
amento urbano etc.
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b) Políticas sociais básica assistenciais (constitutivas, inclusórias): são definidas 
através de três critérios básicos.

® Não possuem natureza universal, pois abrangem apenas os contingentes 
populacionais excluídos, para os quais falharam as políticas básicas. Segundo a 
Constituição, é dever do Estado prestar assistência, mas apenas “a quem dela ne
cessitar” (Art. 203). Pessoas que têm seus direitos garantidos não precisam de 
assistência.

• A assistência abrange apenas aspectos fundamentais, relacionados a necessidades 
fisiológicas e à dignidade da pessoa: alimentação, vestuário, abrigo etc.

•  A assistência abrange também os serviços/atividades e os programas/projetos de 
proteção especial dirigidos aos vulnerabilizados, os eu se encontram em situação 
de risco pessoal e social de exclusão.

c) “Política de atendimento de direitos da criança e do adolescente”(= garantia de 
glossário direitos): destinada àqueles que têm seus direitos ameaçados ou violados, na forma

do Estatuto. Pessoas em condições jurídico-sociais conjunturais de “crise” (ver adi
ante) enquadráveis nas hipóteses genéricas do art. 98 do Estatuto. Na verdade, a 
negação de qualquer dos direitos fundamentais é uma situação grave. Uma criança 
fora da escola, por exemplo, embora seja um fato comum em nossas cidades, é 
algo de extrema gravidade. Para esse público e similares, o Estatuto prevê progra
mas específicos, de caráter promocional (garantidos) de direitos, ou seja, atendem 
a situações agudas e temporárias, e o fundamental é que sejam sanadas as falhas 
nas políticas sociais básicas que ocasionaram tais lacunas. A própria lei cita dois 
exemplos, no art. 87: localização de pais ou responsável, e de crianças ou adoles
centes desaparecidos; defesa jurídica de crianças ou adolescentes por Centros de 
Defesa. Mas essa enumeração é meramente exemplificativa. Podemos identificar os 
seguintes públicos como principais alvos de tal política:

• desaparecidos;

• abandonados;

8 abusados e explorados sexualmente;

8 explorados no trabalho;

• prostituídos;
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• crianças e adolescentes em situação de rua;

• drogadictos;

• autores de ato infracional.

É para esses públicos que se deve voltar, prim ordialm ente, a atuação do Conse
lho de Direitos. Não se quer dizer com isso que esses Conselhos não formulem 
diretizes para a garantia/prom oção de direitos da criança e do adolescente na 
área da educação, da saúde, da assistência social etc. Mas já existem, no próprio 
eixo da promoção, outros órgãos especializados nessas áreas (Conselhos setoriais) 
e suas decisões, no que lhes for específico, prevalecem sobre as decisões do Con- 
selhb de Direitos.

O que se deseja explicar é o seguinte: acaso as políticas sociais funcionassem a con
tento, o número de crianças e adolescentes em situação de risco seria mínimo. 
Como não funcionam bem, existem imensos contingentes de adolescentes e crian
ças sofrendo violações graves a seus direitos. O Conselho, como órgão deliberativo 
e controlador que é, tem por tarefa monitorar a política de atendimento, em todas 
as suas linhas, para avaliar como está se dando o tratamento: se todas as crianças 
têm acesso à escola, se possuem atendimento digno à saúde, se estão se alimentan
do, e assim por diante. As falhas nessas políticas sociais geram os problemas de 
que falamos anteriormente.

Havendo crianças sem escola, sem atendimento médico, passando fome, abando
nadas, maltratadas, dependentes de drogas etc., surge a necessidade de formula
rem-se programas específicos para atender a cada problema. Mas tais programas/ 
projetos devem ter duas características principais:

• Devem ser inclusórios, ou seja, devem ter por objetivo enquadrar a criança ou o 
adolescente em algum programa básico ou de assistência, complementando-o. Por 
exemplo: não se pode imaginar um programa de retirada de crianças das ruas sem 
encaminhá-las à escola (é claro, uma escola que atenda às suas necessidades).

• Devem ser transitórios, porque visam à solução do problema, e não à sua perpe
tuidade.

Assim, não se pode imaginar uma específica “política de atendim ento de direi
tos” (- garantia de direitos) sem o estreito relacionamento com as demais linhas da



MÓDULO II

política de atendimento. E o Conselho, para tanto, deve controlar, fiscalizar as 
políticas públicas em todos os níveis da federação, assegurando-se-lhes os corres
pondentes direitos ameaçados ou violados -  promovendo-os.

Desta forma, podemos apontar, como principais atores desse eixo da promoção:

• os conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do ado
lescente;

Vá ao 
glossário

* os conselhos setoriais: educação, saúde, assistência social, desenvolvimento ur
bano etc.

< • as entidades de atendimento direto, governamentais e não governamentais 
(art.90)

Vá ao 
glossário

Vá ao 
glossário

Essas instituições colegiadas, embora órgãos do poder público, abrem espaço à 
participação popular através de entidades da sociedade civil. No caso específico 
dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, é determinação constitu
cional (art. 24) que as normas federais sobre a proteção à infância e juventude 
prevalecem sobre as normas suplementares, estaduais e municipais. Sendo assim, a 
determinação do art. 88, II, do Estatuto é prevalente sobre quaisquer leis do 
Município ou do Estado que, por exemplo, negassem a participação popular 
paritária, incluíssem outros órgãos no Conselho, como o Ministério Público, o 
Poder Judiciário e o Poder Legislativo, ou retirassem o caráter deliberativo e 
controlador do Conselho.

É bom lembrar que os Conselhos de Direitos não são executores de suas políti
cas; eles apenas as definem e fiscalizam sua aplicação. A execução fica por conta 
de órgãos públicos (da Administração direta ou indireta) e de instituições da so
ciedade civil.

5 ' 1_ 
Vá ao 

glossário
Na prática funcionaria assim: após o diagnóstico da situação das crianças e adoles
centes no Município, o Conselho estabeleceria as diretrizes gerais da “política de 
atendimento de direitos da criança e do adolescente” (= garantia de direitos), in
clusive elegendo prioridades e em seguida elaboraria planos de ação (com indi
cação de serviços/atividade e de programas/projetos) que atendessem a esses con
tingentes. Após a formulação dos programas (que poderiam fazer parte de um pla
no global da cidade), seriam escolhidas as entidades que tivessem apresentados 
projetos melhores e mais adequados para esse atendimento.
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E como financiar tais programas?

Em primeiro lugar, é necessário uma dotação orçamentária própria para os progra
mas especiais de assistência. Mas como a definição do orçamento não é tarefa do 
Conselho, ele trabalharia com as dotações que existissem.

Porém, o Estatuto, sabiam ente, criou uma forma alternativa de financiar tais 
programas. O Poder Público municipal, estadual e federal deve criar um Fundo, 
que será gerido pelo Conselho de Direitos (sem interferência do Prefeito), e que 
visa à obtenção de recursos junto à sociedade e ao próprio Poder Público. O b ti
dos os recursos, formular-se-ia um específico plano de aplicação dos recursos do 
Fundo, que contemplasse as diretrizes gerais e o plano de ação do Conselho an
tes definidos.

Eixo da  D efesa  

Atuação nos casos concretos

O outro aspecto - atuação contra a violação de direitos - é verificado no atendi
m ento a casos concretos: aquela criança, aquele adolescente, ou mesmo um gru
po de crianças e adolescentes que tiveram, seus direitos ameaçados ou violados 
por ação ou omissão das pessoas elencadas no art. 98 (o que pode incluir eles 
próprios).

O tratamento ao caso concreto exige a utilização de medidas de natureza jurídica, e 
de alcance social. As entidades do eixo de defesa buscam dois objetivos principais:

• fazer cessar a violação, encaminhando a solução do problema;

• responsabilizar o autor da violação, promovendo a reparação do dano e a aplica
ção de sanções, quando necessárias.

A atuação no sentido de responsabilizar tem uma clara função: impedir que a im
punidade incentive outras pessoas (e o próprio  agente) a praticar de novo a 
infração. Há uma tendência de acomodação em nossa sociedade, que se reflete nos 
agentes do poder público: resolvido o problema no seu aspecto prático, normal- 
mente não se efetua a persecução jurídica de quem provocou a situação.
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Por ou tro  lado, é preciso a ten tar para as lim itações de qualquer sistem a 
responsabilizador/sancionador. Não é através de penalidades que se pode conser
tar o que está errado. A sanção é importante: cumpre função de retaguarda, de 
suporte , mas a promoção do d ire ito  co n stitu i a p rinc ipa l ativ idade de 
enfrentamento de problemas.

Por isso, muito embora o Estatuto tenha usado dois capítulos (Título VII, capí
tulos I e II) para reforçar esse sistema punitivo, com a previsão de novos crimes 
e infrações administrativas, em que crianças e adolescentes figuram como víti
mas, a prevenção dos problemas, através da “política de atendimento de direi
tos” (= de garantia de direitos), é a melhor solução. No entanto, não se pode 
deixar de usar os instrumento punitivos, como complemento às atividades de pro
moção de direitos.

O eixo da defesa congrega basicamente órgãos do Poder Público. Mas há dois es
paços importantes para a sociedade civil: os Centros de Defesa e o próprio Conse
lho Tutelar, que é um órgão público ocupado por pessoas diretamente escolhidas 
pela comunidade.

Vamos a uma breve análise de cada componente do eixo de defesa e das medidas 
de que qualquer pessoa pode se valer:

Conselho Tutelar

A atuação primordial do conselho tutelar é o atendimento a crianças e adolescen
tes nas hipóteses do art. 98 do Estatuto. Seu principal instrumento são as medi
das de proteção, previstas no art. 101, com a exclusão óbvia da colocação em famí
lia substituta.

No regime do antigo Código de Menores, a proteção aos vitimados era tarefa ex
clusiva do juiz de menores, o que o transformava em órgão atípico dentro do Judi
ciário, com atuação extremamente abrangente e pouco especializada.

O papel do conselho tutelar é completado pela necessidade de responsabilização, 
o que é feito através de representação ao Ministério Público, quando a decisões do 
Conselho Tutelar não são atendidas ou quando a medida cabível extrapolar o cam
po de atividades do colegiado.
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Centros de Defesa

O que diferencia os centros de defesa de outras instituições da sociedade civil é 
a especialização no atendimento jurídico-social a crianças e adolescentes, funcio
nando como uma espécie de defensoria, uma procuratura social. Também devem 
ter, esses entidades de proteção jurídico-social, a permissão estatutária do in
gresso em juízo para a defesa de interesses difusos e coletivos relacionados à in
fância e juventude.

O que torna um Centro de Defesa diferente de um escritório de advocacia é o tra
balho social, realizado em conjunto com a atividade jurídica, e o compromisso 
úCom o funcionamento do Sistema de Garantia. Não é seu papel apenas representar 
pessoas perante o Judiciário, mas atuar junto aos demais atores do Sistema para 
garantir de maneira ampla os direitos das crianças e adolescentes.

Tem a seu alcance todos os instrumentos judiciais de atuação por meio de advoga
dos, mas também deve utilizar o direito de petição aos órgãos públicos como for
ma de solução amigável de litígios ou para responsabilizar agentes do Poder Públi
co pela violação. Merece destaque a possibilidade de ingressar em juízo na defesa 
de interesses transindividuais (difusos e coletivos), desde que haja a autorização 
acima comentada. Tais ações mereceram, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
um capítulo especial (Título VI, Capítulo V).

Órgãos da Segurança Pública

O relacionamento das polícias com as crianças e adolescentes, à época do Código 
de Menores, era marcado puramente pela repressão. Havia, na legislação anterior, 
a previsão de que o “menor” ficaria à disposição da autoridade judiciária, por uma 
semana, para diligências, sendo devolvido à noite à unidade de internamento.

O Código ainda previa a possibilidade de se retirar “menores” de onde estivessem, 
e os levar à presença do Juiz, para que este declarasse sua “situação irregular”. As
sim, muitos eram apreendidos nas ruas, por simples suspeita, algo que não podia 
ser feito em relação aos adultos.

Em suma: prevaleciam os interesses da polícia em detrimento dos interesses dos 
“menores”.

Vóyó .... 
-A - pS 
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A elevação dos “menores” à condição de crianças e adolescentes deu-lhes status de 
cidadão, exigindo-se da autoridade policial e de seus agentes o máximo respeito, 
e atitudes eminentemente protecionistas, mesmo àqueles em conflito com a lei. 
Isso não quer dizer que se deva ignorar ou minimizar os atos infracionais; mas, 
desde a apreensão, até o encaminhamento aos órgãos da Justiça, o adolescente 
terá sua integridade física e moral respeitada, assim como todas as garantias pro
cessuais antes reservadas aos adultos. Basta dizer que o Estatuto proibiu até que 
se transportem adolescentes na parte fechada da viatura policial, para evitar 
constrangimentos.

Jvlas a atuação principal da polícia deve voltar-se à repressão aos crimes pratica
dos contra crianças e adolescentes. É bom lembrar que a legislação penal prevê, 
em qualquer hipótese, aumento de pena, caso o crime seja cometido contra cri
anças, em virtude da fragilidade e da pouca possibilidade de defesa que possu
em. Pernambuco merece um registro elogioso: além de ser o único Estado do 
país a criar uma Vara Judicial exclusiva para crimes contra o público infanto- 
adolescente, é um dos poucos que possui uma repartição policial especializada 
para a repressão a essa espécie de crime -  a Diretoria de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - DPCA.

Ministério Público

Vá ao 
glossário

Não é preciso dizer que o Ministério Público exerce uma função primordial na 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ele tem por função institucional 
garantir e defender direitos, sempre que estiver em pauta algum interesse de cri
ança ou adolescente, devendo participar de todos os procedimentos relacionados 
com tal proteção, seja agindo como titular da ação, seja intervindo, em razão da 
qualidade da parte. Nesta última atividade, ele oferece parecer antes de cada de
cisão processual importante, quando uma das partes merece atenção especial, em 
razão do interesse discutido (como paternidade, pensão alimentícia, guarda dos 
filhos etc.) ou da hipossuficiência da parte. As partes hipossuficientes são aque
las que, em razão da falta de recursos ou de sua fragilidade, merecem ser trata
das com maior cuidado — aí se enquadram as crianças e adolescentes.

Por essa razão, diz o Estatuto que o Ministério Público, nos processos em curso 
perante a Justiça da Infância e Juventude, quando não for o autor da ação, intervi-
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rá necessariamente como fiscal. Nenhuma decisão do Juiz da Infância e da Juven
tude será tomada sem se ouvir antes o Ministério Público.

E essa atuação do Ministério Público não precisa ser imparcial, como a do juiz da 
causa. O Promotor deve sempre defender os interesses da parte hipossuficiente, 
mesmo que esta se encontre representada por advogado.

Tal função exercida pelo Ministério Público é de natureza vinculada, obrigatória, 
não em seu sentido administrativo, mas simplesmente porque não pode participar 
da relação processual sem estar diretamente voltado para os interesses da parte 
pela qual atua, já que, afinal, é a razão de ser de sua participação. Como já disse
mos, além de vinculado, o atuar dessa instituição deve se basear na parcialidade, 
daí porque, quando há interesse de criança e adolescente, o Ministério Público age 
ou intervém sempre em favor da parte que possui o direito indisponível, não po- 
dendo jamais se desvencilhar desse papel.

Deve-se destacar, entretanto, que tal função vinculada e parcial do Ministério Pú
blico não é uma atividade típica da instituição. Na relação processual, ele atua 
tipicamente quando se faz presente de forma imparcial. E normalmente intervém 
assim, devido à natureza da lide, quando não está absolutamente ligado a qualquer 
interesse das partes, cumprindo apenas o papel de fiscal da lei. Em tal situação, 
dos dois lados existem interesses disponíveis, que de nenhuma maneira dão ensejo 
a uma intervenção ou atuação atípica do órgão. Esta é própria daqueles casos em 
que o Ministério Público intervém em razão da qualidade da parte, sempre de 
maneira vinculada e parcial, defendendo direitos indisponíveis.

;■ ■ ■ V,
' Vá ao
glossário

Vá ao 
glossário

Pode o Ministério Público ser autor, inclusive, de ações em defesa de direitos 
difusos ou coletivos. Para instruir tais ações, ele conta com dois instrumentos 
fortíssimos — o inquérito civil público e o termo de ajustamento de conduta, que, 
se bem utilizados, podem até mesmo evitar o ajuizamento do processo.

• • <ê v

Vá ao 
glossário

O Ministério Público, no Estatuto, ainda possui a função de ombudsman, ou seja, 
de ouvidor das queixas da sociedade quanto à atuação de agentes públicos ou de 
particulares na violação de direitos de qualquer criança ou adolescente.

Complementando essa tarefa, ele realiza as funções de vigilância e proteção antes 
atribuídas ao Juiz de Menores — mas com outras características, seguindo o espí
rito da nova lei.
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Poder Judiciário

Afora algumas manifestações saudosistas e corporativas de alguns juízes, 
inconformados com a perda de poderes, o meio jurídico recebeu com elogios (e 
com alívio) a mudança das atribuições do juiz especializado em crianças e ado
lescentes.

S O Juiz de Menores só eventualmente realizava funções jurisdicionais. Sua atuação 
glossário era basicamente administrativa, o que transformou o órgão em figura atípica e 

deslocada dentro do Poder Judiciário.

As atuais funções do juiz especializado são de natureza eminentemente 
jurisdicional (de julgamento). Restaram algumas atribuições administrativas, mas 
sem comprometer a nova natureza do órgão, já que os direitos porventura discuti
dos serão, sempre, objeto de processo judicial com direito à ampla defesa.

Exige-se do Juiz da Infância e da Juventude, como parte do Sistema de Garan
tia, sensibilidade, conhecimento técnico e presteza no julgamento das causas a 
ele submetidas. Prioridade para as ações relacionadas a direitos coletivos e 
difusos, em virtude de sua abrangência. E a abertura de um canal de diálogo 
com a sociedade.

Defensoria Pública

Há duas formas de pensar a Defensoria Pública. Dentro do conceito liberal de 
Estado, a assistência judiciária é importante porque há pessoas que podem, e ou
tras que não podem contratar um advogado. Essas pessoas que não possuem recur
sos para o pagamento de um profissional recorrem à Defensoria Pública.

Entendemos que a idéia da Defensoria Pública, presente na Constituição, é mais 
abrangente. O órgão não seria simplesmente um grande escritório de advocacia 
para os pobres, mas teria um compromisso com a defesa dos interesses mais gerais 
da sociedade.

Assim, seria fundamental a atuação direta junto à comunidade, procurando com
preender seus problemas, e buscando a solução jurídica adequada, como por 
exemplo as ações de defesa dos interesses coletivos e difusos. Deve ser um órgão 
menos passivo e mais compromissado com a mudança social.
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*

E pacífico que a criação de uma Defensoria Público exige critérios rígidos de 
seleção de profissionais e de cobrança de desempenho. Além do ingresso pela via 
única do Concurso Público, garantido na Constituição, a dedicação exclusiva dos 
profissionais à atividade de defensor garantiria maior presteza e qualidade nos 
atendimentos. Desta forma, ao lado de Juízes e Promotores tecnicamente aptos, 
haveria um corpo de advogados rigorosamente selecionados e compromissados 
unicamente com a defesa dos interesses dos menos favorecidos, pelo que lhes deve
ria ser garantido um salário semelhante ao dos membros do Judiciário e do Minis
tério Público, se possível tratado com isonomia._ ________ __________________

No caso do Estatuto, o papel do advogado ganha relevo pela obrigatoriedade de 
sua presença nos procedimentos relativos ao ato infracional. Não é uma invenção 
do Estatuto, mas conseqüência direta da adoção, pela nova Lei, do procedimen
to acusatório e dos princípios a ele vinculados: contraditório e ampla defesa. 
Entre os requisitos da ampla defesa está o equilíbrio técnico com a acusação, o 
que só se pode obter através de um corpo de profissionais tecnicamente bem 
preparados e compromissados com os interesses das crianças e adolescentes, de 
uma maneira geral.

N f if \  ~ /'' rt V
~  Vá ao 
glossário

Atuação em conjunto

Fala o Estatuto em ações articuladas entre os integrantes do sistema por ele propos
to. Na verdade, não se pode conceber o eixo da defesa sem a garantia tanto do 
enfrentamento da violação quanto da responsabilização dos agentes, e isso só se pode 
dar se todos os órgãos atuarem em relativa harmonia. Cada qual tem um papel im
portante, e há várias atividades que podem ser realizadas por mais de uma institui
ção (como a defesa técnica, em que podem funcionar a Defensoria e os Centros de 
Defesa; ou a fiscalização de entidades, em que atuam Conselho Tutelar, Juiz e Mi
nistério Público; ou a propositura de ações relativas a direitos difusos e coletivos, 
papel do Ministério Público, dos Centros de Defesa e da Defensoria Pública etc.).

Em nosso entender, quando o Estatuto permite que mais de uma instituição possa 
realizar determinada tarefa, não está falando em concorrência, mas em trabalho 
conjunto. A previsão legal serve para garantir que, na omissão de alguém, outro 
poderá agir. Jamais que todos ajam ao mesmo tempo, ou que uns deixem de agir 
em represália aos outros.

123



MÓDULO II

. Eixo d o  C o n t r o l e  S o cia l  

Retaguarda política por parte da sociedade civil

Quando se expôs, em linhas gerais, os eixos da Promoção e da Defesa, restou uma 
observação a fazer: e se os integrantes de cada eixo deixarem de agir, ou mesmo 
praticarem ações em desconformidade com os princípios da Doutrina Proteção 
Integral, acolhida pela Convenção e pelo Estatuto?

Não há outro meio de implementar o Estatuto, senão através da participação da 
sociedade. E o Estatuto criou os espaços mistos (especialmente os Conselhos) jus- 

«tamente para fomentar a participação da sociedade civil organizada na elaboração 
e na efetivação de políticas adequadas.

Os eixos do Sistema, como já se disse, não são compartimentos sem comunicação. 
Pelo contrário, o Sistema só funciona se houver articulação entre todos os seus 
integrantes, respeitada a atuação típica de cada um.

Compreendemos que a sociedade civil organizada tem um papel a ocupar no 
Sistema: ela forma um terceiro eixo, que passamos a chamar de Eixo do C on
trole Social.

Participam dessa linha de atuação as instituições da sociedade civil que tenham 
em seus objetivos estatutários o trabalho com crianças e adolescentes, ainda que 
não seja a atividade principal. Desta forma, as pastorais e os ministérios das igre
jas, os sindicatos e associações de ciasse, as associações de bairro, certas ONGs, 
entidades de direitos humanos, embora tenham diversas outras atividades, podem 
e devem integrar o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 
também, ao lado de entidades não governamentais voltadas especialmente ao aten
dimento promocional e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Só que o eixo é parte de um Sistema. Portanto, não se pode conceber essas entida
des como conjunto amorfo, em que cada um age sem se relacionar com os demais. 
Se isso ocorrer, não há a formação de um eixo, e conseqüentemente não haverá 
contribuição ao Sistema.

A integração das entidades deve se realizar em torno de “fóruns de debates” (ou 
outras instâncias públicas não-institucionais de articulação da sociedade civil or
ganizada), e possivelmente de fóruns temáticos ou de fóruns que agreguem espéci-
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es semelhantes de entidades. Mas não pode deixar de haver um espaço único, 
principal, aberto a todos e onde todos se reúnam, para tirar posições conjuntas a 
respeito dos temas mais importantes.

A atuação das entidades, através dos fóruns, dá-se em dois aspectos principais:

• a atividade de cobrança do funcionamento do Sistema, direcionando as exigênci
as a todas as instituições que dele façam parte;

• a atividade de proposição, ou seja, de formulação de propostas a serem levadas 
aos espaços mistos, para serem defendidas pelos representantes da sociedade.

Através dessa segunda atividade formar-se-á a retaguarda dos Conselhos de Direi- 
tos, permitindo aos representantes um trabalho de maior qualidade, e, ao mesmo 
tempo, mais respaldo político às proposições.

O papel primordial das diversas expressões organizacionais da sociedade civil é, 
em nossa opinião, fazer funcionar esse terceiro eixo, e assim contribuir, de maneira 
eficaz, para que todo o Sistema atue a contento. O Sistema, decerto, possui mui
tas falhas, mas é preciso olhar antes para os nossos problemas, resolver o que está 
a nosso alcance, e partir para a proposição e a cobrança.

As entidades, de fato, propõem e cobram constantemente, mas a desarticulação é 
também uma marca de seu trabalho. As diferenças e especificidades, que são im
portantes, terminam por afastar e impedir um trabalho conjunto. Infelizmente, 
prevalecem, não raro, os interesses corporativos de grupos, em detrimento dos in
teresses das crianças e adolescentes.

Tudo isso pode ser polêmico, mas entendemos que essa discussão deve ser travada 
no local próprio: o fórum de entidades não-governamentais. Um espaço público 
não-institucional, aberto a toda a sociedade, e a toda forma de opinião. Assim 
construiremos o nosso eixo de controle social.
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SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS -  PROM OÇÃO

A b r a n g ê n c ia

O Módulo III está organizado em torno do eixo da Promoção e dos espaços públi
cos e instrumentos / mecanismos que a efetivam. Trata da política de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, da garantia de sua cidadania e dos orga
nismos encarregados da elaboração, coordenação, execução e controle/avaliação das 
políticas públicas relacionadas com a Promoção de Direitos.

Esta parte é desenvolvida em quatro capítulos:

1. Política pública: o que é e como se faz
2. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo o 
Estatuto
3. As atribuições dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente
4. Fundos Públicos da Infância e Adolescência

O b jet iv o s  P e d a g ó g ic o s

Ao final deste Módulo, o formando deve ter assimilado conhecimentos e formado 
convicções em torno das seguintes idéias:

• O Poder Público intervém  na realidade social, através suas políticas, para 
transformá-la, para garantir a defesa do Estado, das instituições democráticas e 
dos cidadãos (políticas institucionais), para garantir equidade e justiça social 
(políticas sociais) e para garantir o desenvolvimento socio-econômico (políticas 
econômicas). E quando o faz através de políticas formuladas, desenvolvidas e 
controladas, em conjunto, pelo Estado-governo e pela Sociedade Civil e quan
do visam o bem público, são chamadas de políticas públicas ou Políticas de 
Estado.

• O Estatuto prevê uma política específica, que procura garantir os direitos de 
crianças e adolescentes, quando eles têm esses direitos ameaçados e violados, em 
qualquer campo das políticas públicas (institucionais, sociais e econômicas): uma 
política de atendimento das necessidades básicas, garantidas enquanto direitos.
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• O u tra  conquista da C onstitu ição  do Brasil foi a criação de conselhos 
deliberativos em que a sociedade civil é parte legítima, promovendo junto com o 
Estado a elaboração e controle de políticas sociais básicas, sobretudo nas áreas de 
educação, saúde e assistência social. Mais especificamente, instituiu-se -  dentro 
dessa linha -  Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, paritários e 
deliberativos, com poderes normativos e controladores.

Por fim, é im portante registrar que a Constituição de 1988 também se preocu
pou com a criação de m ecanism os de transferênc ia  de recursos para a 
implementação dessas políticas sociais. No caso da criança e do adolescente, o 
Estatuto exige que o Poder Público (federal, estadual e municipal) crie Fundos 
públicos especiais, a serem geridos pelos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente, respectivos.
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POLÍTICA PÚBLICA: O QUE É E COMO SE FAZ1

Edson Araújo Cabral

Idéias-guia: A política pública é um a atividade de governo que com 
põe interesses conflitantes. A C on sti tu ição  brasileira de term ina  que 
as políticas de cu n h o  social sejam feitas com  a pa rtic ipação  da so
c iedade, rep resen tada  p o r  suas en tidades , de m o d o  a de fender  os 
interesses gerais da população .

Uma das contribuições mais estimulantes que a nova Constituição federal trouxe 
ao Brasil é a possibilidade de a população participar, por força de lei, na gestão 
pública. Os arts. 204, II e 227, §7° - que tratam da ações governamentais na área 
da assistência social e da proteção integral à infância e a adolescência - exigem que 
a população participe “por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis”.

Para entender o que isso representa em termos de avanço, é preciso antes esclarecer 
o que se entende por política.

1. O  que é a A ção P olítica

Ia  V.
Política -  num sentido amplo - é o exercício do poder em meio a interesses
conflitantes para a realização do interesse público, independente de restrições do apa- glosfário
relho de Estado e das suas normas jurídicas. Quando se fala em política, nesse sentido,
três elementos estão sempre presentes: o bem comum (ou público), o caráter polêmico
dos interesses em jogo, e uma intervenção de poder que cria uma ordem vinculadora,
isto é, que gera um conjunto de obrigações. Examinando mais detalhadamente a defi- glossário
nição dada, podemos descrever a ação política mediante as seguintes características:

• É uma atividade livre, não sujeita à ação normativa do Estado, que inclusive dela 
decorre. A ação política é voltada para o futuro: ela cria situações novas, é fonte de 
mudanças, inovações. Enquanto a ação estatal institucional (normas jurídicas) olha *

'Este texto baseia-se em VIAN, Maurício. Fundo Municipal de Assistência Social. Porto Alegre, 
1997, 7p. Com autorização do autor.
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o passado, na medida em que regulam atos previstos com base na experiência e no 
jogo das ações políticas Exemplos de ação política são as eleições, os grupos de pres
são, a mobilização da opinião pública pela imprensa, a participação da comunidade 
na elaboração do orçamento municipal, as chamadas Conferências” etc. Todos esses 
exemplos têm um elemento em comum, a saber, criam situações novas: renovam os 
quadros políticos, pressionam o governo, os políticos, orientam investimentos públi
cos municipais segundo critérios estabelecidos com a comunidade.

• E uma atividade polêmica, no sentido de que toma decisões sobre questões em 
que há interesses conflitantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um bom 
exemplo de instrumento alavancador de ações políticas: há enormes polêmicas so
bre as formas de encarar e resolver os problemas das crianças e adolescentes: en
quanto uns defendem a educação deles na rua, outros querem o seu confmamento 
em casas de correção; e ainda existe quem defenda a eliminação pura e simples 
dessas crianças e adolescentes.

• É uma atividade normativa: cria obrigações para os que devem executá-la. Por isso 
se diz também que a política tem caráter vinculador, isto é, cria obrigações. Como 
só existe obrigação onde há um direito, a política tem sua atividade normativa tam
bém enquanto produtora de direitos. Por outro lado, ao criar direitos, estabelece 
obrigações e sanções para os que deixarem de cumprir essas obrigações.

• É uma atividade orientada para a realização de fins e escolha de meios: de fato, toda 
e qualquer ação política visa à obtenção de certos resultados ou objetivos. Assim uma 
política de saúde busca melhorar a situação sanitária da população, reduzir os índices 
de desnutrição das crianças, etc. E determina uma série de meios, como vacinação 
periódica em massa, campanhas de esclarecimento da população (pense no caso da 
AIDS), distribuição de alimentos à população carente, e muitos outros meios.

2 . E  o  q u e  S ig n if ic a  “ P o l ít ic a  P ú b l ic a ” ?

As ações políticas podem ser elaboradas e sistematizadas para situações particu
lares, por exemplo, a política de uma empresa. Q uando se acrescenta o adjetivo 
“pública”, qualifica-se essa política como de interesse social, como uma Política 
de Estado.
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A política publica é uma atividade orientada para o bem comum, ou interesse 
público. Não se faz política pública para um grupo de pessoas, nem para um par
tido político ou uma igreja. Os destinatários de uma política pública são todos os 
cidadãos, sem exceção.

Em outras palavras, o motivo de uma política pública é o interesse social, e não, 
de grupos ou indivíduos particulares.

Então a política pública tem a ver com os seguintes elementos constitutivos:

• universalidade do a tend im en to : o serviço prestado pelo Poder Público é para to
dos, sem exceção. Um exemplo muito conhecido é a educação. Toda criança tem 
que estar na escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Artigo 53, deter
mina que: “A criança e o adolescente têm direito à educação ...” E mais adiante 
determina que esse direito implica em “igualdade de condições para o acesso (en
trada) e permanência na escola” (inciso I); e “acesso à escola pública e gratuita 
próxima de sua residência” (inciso V).

•  un iform idade e equivalência dos serviços, qualquer que seja o público destinatá- 
rio. No exemplo dado acima, a qualidade da educação tem que ser a mesma, tanto 
na cidade, como no campo; tanto na escola pública, como na escola particular.

•  seletividade e d is tr ib u tiv id a d e  na prestação dos serviços. A seletividade inclui 
uma escolha (seleção), e essa escolha tem um critério de distributividade, isto é: a 
prestação do serviço da educação deve dar preferência aos mais carentes. Um outro 
exemplo, numa enchente em que muitas famílias ficaram desabrigadas, as crianças 
têm prioridade absoluta no atendimento nos hospitais, nas filas de alimentação, 
etc. Este último exemplo nos leva ao critério de seletividade estabelecido no Esta
tuto para o atendimento à criança e ao adolescente no art. 4o, parágrafo único: “A 
garantia de prioridade compreende: a) p rim a z ia  de receber proteção e socorro em quais
quer circunstâncias; b) precedência do atendimento nos serviços públicos ou de relevân
cia pública, c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privileg iada  de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude”.

• equidade: é a adaptação ou mesmo correção da lei na sua aplicação aos casos 
concretos. Continuando o exemplo da educação, todos têm direito a ela; mas, 
dentro de um critério de equidade, se for preciso restringir as matrículas em fun-

Vá ao 
glossário

Vá ao 
glossário

V i ao
issârio

*
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~ Vá ao 
glossário
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çao da falta de lugares na escola, os mais pobres têm preferência. E entre os mais 
pobres, as crianças serão atendidas com precedência. O Art. 6o do Estatuto forne
ce critérios de equidade para a aplicação da lei: “N a  interpretação desta L e i levar-se- 
ão em conta os f in s  sociais a que ela se dirige, as exigências do bem com um , os direitos  
e deveres in d iv id u a is  e coletivos, e a condição pecu lia r  da  criança e do adolescente como 
pessoas em desenvo lvim en to”.

• diversidade da base de financiamento: no caso da educação, as bases do finan
ciamento são a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais e o salá
rio-educação recolhido pelos empresários. Quer dizer, a educação tem diversas 
fontes de financiamento previstas na lei. No caso da criança e do adolescente, o 
Estatuto prevê (art. 88, IV) a criação de fundos , nacional, estaduais e m unici
pais vinculados aos Conselhos de Direitos, para programas específicos, como 
será discutido mais adiante.

3 . D e Q ual P o l ít ic a  P ú blica  Fala o  E st a t u t o ?

O Estatuto fala de “política de atendimento dos direitos da criança e do adoles
cente”, anunciada no Art. 86:

“A  p o lítica  de a ten d im e n to  dos direitos da  criança e do adolescente fa r-se -á  
através de um  conjunto  articulado de ações governam enta is e não-governam en
tais, da  União, dos Estados, do D istrito  Federal e dos M u n ic íp io s”.

Já de início, antes mesmo de definir o que é essa “política de atendim ento”, o 
Estatuto coloca uma condição de funcionamento: exigência de integração. É o que 
significam as palavras “conjunto articulado de ações”. E estende essa exigência a 
todos os agentes envolvidos com o atendimento: “governamentais e não-governa
mentais”. E ainda reforça a amplitude dessa integração, citando os três níveis da 
administração pública: o federal (União), o federado ou estadual (inclusive o Dis
trito Federal) e o local ou municipal.

A seguir, no Artigo 87, define as “linhas de ação da política de atendimento”. Sob 
este termo geral, enumera, do mais geral para o mais específico:
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I  -  “políticas sociais básicas;

II - políticas eprogramas de assistência social, em caráter supletivo, para aque
les que delas necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às ví
timas de negligência, maus-tratos; exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV  - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e ado
lescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defiesa dos direitos da criança e do 
adolescente

Nesta lista, o Estatuto enumera - segundo sua hierarquia de importância e 
abrangência - as diversas linhas da política de atendimento. Primeiro, as políticas 
sociais básicas, estruturais e universais, isto é: correspondem a obrigações consti
tucionais do Poder Público (estruturais) e devem atender a todos os casos, sem 
exceção (universais). É o caso da Educação, Saúde, Habitação, etc.

A seguir, as políticas de assistência social, que também asseguram direitos especi
ais de crianças e adolescentes carentes ou vulnerabilizados (risco de exclusão soci
al) e obrigação do Estado, para garantir condições mínimas de atendimento com
patíveis com a sua dignidade como cidadãos. Hoje, a partir da Lei Orgânica da 
Assistência Social - regulando disposição programática da Constituição -  essa po
lítica é definida como uma política social básica, também. A diferença é que a 
política de assistência social têm caráter conjuntural, quer dizer, dependem de cir
cunstâncias por definição passageiras, e se aplicam aos casos em que as políticas 
básicas estruturais não atingem de fato a todos.

Para dar um exemplo, enquanto a educação fundamental integra uma política so
cial básica estrutural, pois deve ser dada a todos, gratuitamente, em qualquer tem
po e lugar, os programas de distribuição de cestas básicas e de proteção especial 
são partes de uma política necessariamente transitória, de garantia de mínimos 
sociais, para atender a uma população carente ou vulnerabilizada (em risco de ex
clusão social), não contemplada pelas políticas básicas estruturais.

Por fim, o que o Estatuto chama de “serviços especiais”, aqueles de proteção jurí
dico-social, de identificação e localização de crianças desaparecidas, de prevenção
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e atendimento a vítimas de maus-tratos etc. Serviços públicos que, na reflexão do 
CENDHEC, são considerados como integrantes da política de garantia de direi
tos, que faz parte das atribuições dos Conselhos de Direitos.

4. C omo se D esenvolve uma P olítica P ública?

Já ficou dito acima que uma política pública é uma ação do Estado, de agências 
do poder estatal. Portanto, a iniciativa de uma política pública é uma ação típica 

4 do Estado. Por outro lado, a Constituição Federal, no Art. 204, estabelece que o 
governo tem obrigação constitucional de convocar a população, por meio de orga
nizações representativas de seus interesses, a participar diretamente da elaboração 
dessa política, e, depois, do controle das ações em todos os níveis (reveja os arts. 
204 e 227 citados, da Constituição).

Norm alm ente, a instância ou lugar em que se deflagra o processo de desenvol
vimento de uma política pública são os Conselhos de Direitos e os conselhos 
setoriais de saúde, educação, transportes, habitação, etc., com representantes 
do governo e da sociedade civil organizada. Essa expressão “política pública” 
além do seu sentido, já visto, de Política de Estado, tam bém  significa uma 
política estatal elaborada e desenvolvida, num  esforço conjunto entre o gover
no e a sociedade civil organizada: política pública em contraposição à política 
governamental.

São esses Conselhos deliberativos e normativos - formados com a participação da 
sociedade civil organizada - os formuladores das diretrizes gerais e das políticas 
públicas.

E complementando o ciclo do desenvolvimento das políticas públicas, são eles 
igualmente os controladores das ações públicas (governamentais e nao governa
mentais) decorrentes dessas políticas públicas formuladas.

O desenvolvimento das políticas públicas implica também que sejam coordenadas 
e executadas, por meios dos espaços públicos institucionais competentes (órgãos 
governamentais e entidades não governamentais).
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5. Passos Para o D esenvolvimento d e  uma Política P ública,
Exemplificativamente

Em relação à questão de como fazer - os passos para desenvolvimento de uma po
lítica pública (como a “política de garantia dos direitos da criança e do adolescen
te”) habitualmente são estes:

a) Realização de um levantamento ou diagnóstico da situação das crianças e ado- 
lescentes no município, quanto ao problema específico, por exemplo, exploração 
do trabalho infantil, ou exploração sexual de adolescentes. Esse diagnóstico deve 
oferecer não somente levantamento de dados e informações, mas sobretudo análi
ses dos fatores responsáveis pela situação (causas), as consequências para a popula
ção, projeções dos efeitos desse estado de coisas, se não houver uma política muni- 
cipal para resolver o problema (prognóstico).

*
x s .Vá ao 

glossário

Vá ao 
glossário

Normalmente, existem estudos dos órgãos de governo - federal, estadual ou mes
mo municipal - sobre a situação das crianças e adolescentes. Mesmo se os dados e 
as informações não forem dirigidos exatamente para a situação local, do nosso 
município, o quadro geral já é bastante expressivo para sugerir o tamanho e a ur
gência do problema a ser objeto de uma política pública municipal. Além disso, 
em praticamente todos os municípios existem fontes diretas de dados e informa
ções, como secretarias municipais de saúde, educação, ação social, etc; hospitais, 
cartórios. A própria população e as pessoas que têm uma atuação reconhecida em 
favor das crianças detêm informações diretas e confiáveis que podem servir de sub
sídio para a elaboração do diagnóstico sobre o problema que se quer solucionar.

b) Delimitado e especificado o problema, o passo seguinte consiste em definir 
aonde queremos chegar, o que queremos conseguir: o que precisamos para nos 
contrapor a essa “árvore de problemas”. E o momento de definir as diretrizes ge
rais da política pública (municipal, por exemplo) estabelecendo a missão dessa 
política, sua finalidade, seus objetivos mais gerais. E importante considerar a de
finição dessas diretrizes, dessa missão, como indicações de situações desejadas, em 
que os problemas em foco estejam resolvidos. Essa forma de apresentar as 
diretrizes das políticas públicas tem a vantagem de criar uma visão da solução 
implantada, que motiva as pessoas a se engajarem na luta com determinação e 
sustenta o ânimo nos momentos cie crise. É mais animador visualizar “todas as

V

Váao
glossário
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crianças na escola, aprendendo” do que “contribuir para colocar todas as crianças 
na escola”.

c) A partir do estabelecimento e da definição de diretrizes, é importante condu
zir a discussão em direção ao planejamento das alternativas de soluções para os 
problemas diagnosticados. Essas diretrizes servem de bússola, apontando sempre 
a direção a seguir e manter. Mas, como diz o ditado, “todos os caminhos levam 
a Roma”. Isso, no caso, quer dizer que não existe um caminho único. Nem existe 
um só caminho, nem sempre é possível seguir o caminho ideal. A sabedoria con
siste em buscar o caminho viável, que permita alcançar da melhor forma possí-

s vel, a nossa finalidade, nossa missão política. Este é o caminho estratégico, a ser 
glosíário Panejado. Se não é possível construir mais uma escola para colocar todas as cri

anças, o prefeito pode, por exemplo, alugar uma casa e transformá-la provisoria
mente em escola. Novamente, quanto mais pessoas envolvidas com os problemas 
participarem, tanto mais criativas e mais realistas serão as decisões da política 
municipal. A escolha de um conjunto de medidas que contribuirão para melho
rar a situação problemática: neste momento é que se percebe a quantidade de 
interesses conflitantes, de opiniões divergentes. É hora de negociar, buscar um 
entendimento que leve em conta - acima de todos os interesses particulares - os 
benefícios reais que atenderão as crianças e adolescentes do município. Hora de 
se assegurar um planejamento estratégico participativo situacional.

d) E, dentro dessa linha, devem ser elaborados planos de ação, para desenvolvi
mento das políticas públicas, que indiquem as

9 justificativas (contexto situacional/institucional e base legal) do plano de ação, 

8 os objetivos específicos,

• as estratégias,

• atividades (serviços continuados, permanentes) e projetos (programas tempo
rários),

• os atores sociais responsáveis pelo desenvolvimento do plano, isto é, os 
intervenientes e as redes de serviços (coordenadores, executores e financiadores),

• metas, indicadores e resultados,

• recursos financeiros, pessoais e materiais.
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e) Em função  desse plano de ação, desencadeia-se um verdadeiro  
reordenamento político-institucional, como parte do processo de desenvolvi
mento daquela política, reformando-se e aperfeiçoando-se a máquina estatal, 
im p la n ta n d o /im p lem en tan d o -se  ou fo rta lecendo -se  espaços públicos 
institucionais, tais como, os Conselhos de Direitos ou Setoriais de Educação, 
Saúde, Assistência Social etc., os Conselhos Tutelares, Escolas, Hospitais, Cre
ches, Postos de Saúde etc. Ou implementando os mecanismos/instrumentos de 
coordenação e execução dessas políticas, tais como os serviços/atividades ou 
programas/projetos de atendim ento promocional ou de defesa de direitos da 
criança, da mulher, do idoso, do portador de necessidades especiais, os progra
mas/projetos de atendimento setorial assistencial, como o “Programa Brasil -  
Criança -  Cidadã ” -  BCC, por exemplo)

f) Durante o processo de planejamento estratégico, constatada a necessidade de 
um reordenamento normativo, isto é, a alteração da ordem jurídica, em algum 
ponto, para possibilitar a implementação dessas diretrizes gerais e desse plano 
de ação) - há que se partir para a elaboração de ante-projetos de lei a serem en
viados ao Poder Legislativo, (Câm ara de Vereadores, no m unicípio), como 
projetos de lei, ou pelo chefe do Poder Executivo (Prefeito, no município), ou 
por um dos parlamentares (vereador) ou por iniciativa popular, conforme o caso. 
Os projetos de lei têm uma estrutura técnica, que inclui, além da exposição de 
m otivos, norm as gerais p rogram áticas, norm as o rganizacionais, norm as 
procedimentais e normas definidoras dos recursos necessários à implementação e 
execução dessas normas.

g) Uma vez preparado o projeto dc lei, ele deve ser discutido e votado pelos par
lamentares (vereadores, nas Câmaras Municipais), sendo transformado em lei (fe
deral, estadual ou municipal), que gera obrigações para todos os executores.

h) Após a aprovação pela Câmara, o projeto de lei é sancionado (ratificado) e 
promulgado (levado ao conhecimento do público) pelo chefe do Poder Execu
tivo (o Prefeito, no município), passando a vigorar como Lei. Mas não basta 
termos uma lei, para a situação melhorar. É preciso que a sociedade civil fique 
atenta, cobrando e controlando a execução dessas normas, para que as políticas 
públicas aconteçam no município, com a garantia do acesso a serviços e bens 
públicos, qualificados.
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i) Por fim, tudo isso deve levar à ampliação do acesso aos serviços e bens públicos 
e a qualificação dos mesmos, resultando na melhoria do atendimento, através do 
incremento da participação e do controle dos usuários do serviço ou do programa 
público, numa linha de “potencialização” da intervenção desses usuários, agora 
não mais “clientes” ou mero “beneficiários” , mas verdadeiros “co-gestores” (estra
tégia de empowerment).
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A POLÍTICA DE ATENDIM ENTO DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Margarita Boscb Garcia

Idéias-guia: As crianças e adolescentes tem necessidades, são seres 
em um processo de formação - mas essas necessidades não podem 
ser objeto de tutela de ninguém. A Constituição de 88 traz uma mo
dificação muito significativa e ainda pouco experimentada por nós, 
que é: não esgotar o exercício democrático na representação. Dar um 
passo além da representação, para a participação, na linha do art. 204 
da CF, que dispõe que todas as políticas sociais básicas sejam for
muladas com a participação da sociedade civil. Falar em políticas 
para a criança e do adolescente é também falar sobre a 
descentralização político-administrativa. E da distribuição do poder. 
Descentralizar o poder da União para os Estados e para os Municí
pios. E, dentro dos Municípios, do Prefeito para os munícipes. E o 
poder só é poder de fato quando pode ser financiado, quando ele 
pode ser exercitado. A sociedade civil precisa adotar novas posturas 
e novas práticas, e desenvolver novas competências para fazer face 
a essa tarefa de participar da gestão pública.

1 .  I n t r o d u ç ã o

Sempre é importante para nós que militamos no movimento social de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente ter a oportunidade de conversar e de trocar 
idéias na tentativa de ir construindo uma visão comum do que sejam estes direitos 
e a tarefa política, técnica de implementação e vigência desses direitos.

Como todos nós sabemos, esses direitos são fruto de uma longa caminhada da 
sociedade brasileira e latino-americana que, no processo de redemocratização do 
Estado, foi marcando alguns avanços na consolidação da democracia, na valoriza
ção dos direitos humanos. Então, falar sobre a política de atendimento à criança 
e ao adolescente é um ponto de chegada que representa ter chegado a poder falar 
numa política para esse segmento social e, ao mesmo tempo, um ponto de par
tida, porque a gente chegou dentro de um processo de democratização que revi
rou o paradigma pelo qual as crianças e adolescentes eram atendidos no Brasil e
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em toda a América Latina. Então, tem um pouco de vitória e comemoração e um 
pouco de desafio, de perplexidade, de dificuldade, para a agente poder realmen
te levar à frente e fazer valer esses direitos - que hoje são consagrados na Consti
tuição Federal e posteriormente em todas as leis menores abaixo da Constituição 
Federal (CF). A gente sabe e tem experiência própria de como os direitos exis
tem, são reais, mas também precisam ser novamente conquistados no momento 
de implementá-los. Porque o fato de estar escrito não quer dizer que isso vai es
tar na realidade social. Para isso depende de novos esforços e sobretudo nos obri
ga a manejar novos instrumentos que nós não estávamos acostumados a usar no 
período anterior.

Vá ao 
glossário

Então, a primeira afirmação que gostaria de fazer: quando a gente fala disso, está 
dizendo que as crianças e adolescentes têm necessidades, são seres em um processo 
de formação - mas essas necessidades não podem ser objeto de tutela de ninguém. 
Porque segundo a Convenção internacional anterior ao Estatuto, ele e as leis me
nores garantem que essas necessidades são direitos. E, na linguagem jurídica, di
reitos têm a propriedade de serem exigíveis; eles devem ser reais, não apenas pala
vras, declarações. Só que a política de atendimento está inserida num quadro mai
or e vem junto com um processo maior que diz respeito ao conjunto da sociedade, 
que é a forma do exercício da cidadania de todos nós. O problema da criança e do 
adolescente afeta o tamanho da cidadania de cada um de nós. Enquanto houver 
crianças e adolescentes desassistidas violentadas, vitimizadas, nós estamos com 
parcelas pequenas de cidadania para o nosso exercício.

Vá ao 
glossário

\ JÈJ,
-■  ,w K

Vá ao 
glossário

Então não é um problema à parte, um problema do Estado: é um problema da 
sociedade. E esses direitos, além desse aspecto, devem estar inscritos no processo 
de valorização dos direitos humanos. Quando a gente está falando dos direitos 
da criança e do adolescente, está falando dos direitos humanos desse segmento 
social A gente está falando também do novo modo de praticar e de viver a demo
cracia. Todos nós sabemos que a Constituição de 88 traz uma modificação muito 
grande, muito significativa e ainda pouco experimentada por nós, que é: não 
esgotar o exercício democrático na representação. Dar um passo além da repre
sentação, para a participação.

No primeiro artigo da CF se afirma este aperfeiçoamento democrático. O Brasil 
é talvez o único pais na América Latina que tem esta prerrogativa. Os cidadãos 
brasileiros não só escolhem os seus representantes, mas eles próprios vão exerci-
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tar a cidadania através de sua participação mq gestão pública. A este primeiro 
artigo junta-se o art. 204 da CF, que dispõe que todas as políticas sociais básicas 
sejam formuladas com a participação da sociedade civil. E por isso que eu digo 
que é um ponto de partida. Porque nos não estávamos acostumados a exercitar a 
cidadania dessa maneira. A gente estava, no máximo, acostumado a votar, esque
cer o voto logo a seguir, deixar que esse representante se apresente como ele bem 
entender e, após quatro anos, voltar a fazer uma escolha política dentro de um 
quadro político muito indefinido - haja vista que para a eleição de 1998 mais de 
60% dos candidatos mudaram de partido. Quer dizer que o aspecto representa
tivo da vida política é ainda muito frágil. Temos muitos anos de uma prática de 
exclusão do exercício da cidadania.

Vá ao 
glossário

2 .  D e s c e n t r a l i z a ç ã o  P o l í t i c o - A d m i n i s t r a t i v a

í  Hjj i
■V Ff : V

Vá ao 
glossário

Falar em política da criança e do adolescente é também falar e falar firme sobre a 
descentralização político-administrativa. E falar da descentralização é falar da dis- 
tribuição do poder. Descentralizar o poder da União para os Estados e para os 
Municípios. E, dentro dos Municípios, do Prefeito para os munícipes. E o poder 
só é poder de fato quando pode ser financiado, quando ele pode ser exercitado. E 
para isso precisa a descentralização também dos recursos. Este tema é uma das 
grandes barreiras que a gente enfrenta na política de atendimento às crianças e 
adolescentes. Porque basta a formulação dos direitos no Estatuto, porém na práti
ca, quando se trata de descentralizar poder e recursos financeiros, aí a porca torce 
o rabo, e ninguém quer. Aí começam os primeiros problemas que a gente vai ter; 
que ameaçam não só a efetividade das políticas da criança e do adolescente, mas 
ameaçam o próprio estado de Direito, a própria vida democrática. Então é um 
problema que não diz respeito apenas à criança e ao adolescente. Diz respeito ao glossário 
conjunto da sociedade.

ç.
Vá ao

Essa descentralização obriga também, por sua vez, não só o Poder Público a 
sofrer este reordenamento, senão também a sociedade. A sociedade civil precisa 
adotar novas posturas e novas práticas, e desenvolver novas competências para Vá ao 
fazer face a essa tarefa de participar da gestão pública. E por isso um dos gran- glossário 
des desafios que nós temos como sociedade civil é a formação. A gente precisa
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desenvolver conhecimentos técnicos, de habilidades interpessoais, habilidades 
de relacionamento interinstitucional. E tudo isso é pouco ensinado a nós na 
escola, na família, na Igreja. A gente está acostumado a um sistema de coman
do e obediência. Está pouco formado para exercer a corresponsabilidade. A 
corresponsabilidade, via de regra, é a responsabilidade de ninguém. Todos são 
responsáveis, mas ninguém é responsável. E isso não é responsabilidade. Isto é 
uma espécie de anomalia, de não assumir a parte que nos toca. Eu queria dizer 

glossário *sso’ Pordue é o grande pano de fundo contra o qual se colocam agora as ques
tões de atendimento da criança e do adolescente.

Nós temos apenas 9 anos de Estatuto e apenas 1 1 anos de CF de 88, a Consti
tuição que traz esses novos paradigmas de participação social. Eu acho que isso é 

glossário bastante significativo. A gente costuma focalizar mais as dificuldades do que as 
oportunidades. Porque as dificuldades justificam, de alguma maneira, a nossa 
falta de intervenção, ao passo que as oportunidades puxam, exigem que a gente 
dê conta desses novos desafios. No prefácio do Plano Nacional dos Direitos 
Humanos encontra-se uma das crenças que eu tenho em relação ao tema Criança 
e Adolescente : “Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, 
as formas variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos humanos que 
ocorrem no nosso País. ” O prefácio desse documento é assinado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Esta afirmação dá margem para a gente entender 
que não adianta alardear que nós fizemos um estado democrático, que no Brasil 
se respeitam os direitos humanos, que a criança é uma prioridade absoluta, 

glossário p arid o  a gente sabe que as crianças e adolescentes não têm os seus direitos reco- 
nheciâos, garantidos. Eles não sao prioridade. Então, as estatísticas sobram, sao 
discutíveis, a gente não conhece os métodos pelos quais elas foram levantadas; 
mas, por outro lado, nós temos a vivência diuturna de ver crianças e adolescen
tes com os direitos negados. Não só as crianças e adolescentes, mas também nós 
cidadãos temos a toda hora os nossos direitos atropelados pelos planos de saúde, 
pelas escolas, pelos aluguéis, pelas tarifas que nos cobram, pelo que se retém dos 
salários. E a gente não participa ativamente da transformação dessas realidades. 
Então, enquanto houver exclusão social, a gente sabe que a cidadania e a demo
cracia estão a perigo.
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3 . E m T o r n o  da  H ist ó r ia  das P o l ít ic a s  D ir e c io n a d a s  
à C ria n ça  e ao  A d o l e s c e n t e , n o  B rasil

Historicamente as políticas referentes à infância à adolescência foram desenvolvi
das de diversas maneiras. Mas eu queria ressaltar apenas um aspecto: quanto me
nos políticas públicas, ou quanto mais tutela e repressão, mais violência contra 
crianças e adolescentes. E mais penalizaçao da pobreza. Temos todo o Código de 
Menores com a sua história. Quanto mais difícil a vida econômica — por exemplo, 
os anos 30, de muita crise financeira mundial -  mais aumenta no Brasil o número 
de crianças e adolescentes desassistidos; aumenta a prática da doutrina de situação 
irregular, responsabilizando aquele que é vítima pela realidade da violência.

N os anos 50, tem -se um período  m aior de crescim ento  econôm cio  e 
redistribuição de renda e os números indicam que dim inuiu o número de crian
ças e adolescentes vitimizados, utilizou- se menos a doutrina da situação irregu
lar. E depois temos os anos 70 a 80, o fenômeno dos meninos e meninas de rua: 
eles se tornam emblemáticos para o Brasil e sao o momento de fazer nascer os 
direitos - é a época da redemocratização. Junto a este fenômeno, a gente tem 
m uita repressão e tutela, mas tem também muitos desafios de modificação da 
doutrina da situação irregular, que penaliza as crianças e as famílias pobres por 
serem pobres, quando não é uma questão de ser pobre, mas de ter condições 
estruturais, políticas e sociais e de prioridades.

Nessas contradições é que se movimenta a política.

Aqui se apresenta a interpretação que se está fazendo na ANCED do que seja a 
‘política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”, segundo o Es
tatuto da Criança e do Adolescente.

Evidentemente, em cada Estado e em cada Município, esta política vai tomando 
feições diferentes, características diferentes de acordo com a conjuntura em que ela 
se opera. Mas ela está baseada em alguns princípios, consagrados naquela lei fede
ral 8.069/90.

Quando se diz uma “versão”, se está dizendo que o que se vai dizer não é um 
dogma, uma verdade absoluta. É apenas uma modo de interpretar o Estatuto que 
está fazendo a ANCED, da qual o CEN D H EC é parte.
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E também se está aqui dizendo que isso, como é uma maneira de fazer exegese 
do texto legal, de fazer uma interpretação de determinados dispositivos do Esta
tuto, não é absoluta. Tem pessoas que pensam e têm interpretações diferentes. 
Por que se vai dar essa interpretação? Porque, como se disse anteriormente, se 
quer difundir um tipo de leitura do Estatuto, uma determinada maneira de in
terpretação do Estatuto.

Já que o Direito não é uma ciência exata onde sempre 2 + 2 = 4, é possível, de 
acordo com o lugar social onde a gente lê, que a gente diga que o Estatuto é isso, 
que é aquilo, aquilo outro. Então, como é que é se cria uma visão comum? Cria-se 
uma visão comum pondo em discussão as idéias, ouvindo o que os demais pensam 
sobre elas e tentando chegar a consensos cada vez mais abrangentes, de modo que 
a visão comum permita que se chegue onde se quer, que é influir na construção de 
uma boa D outrina jurídico-social e de uma Jurisprudência dominante, ambas 
concordes com esses consensos constru[idos na luta social pelos direitos.

4. A P olítica de Atendimento ou Garantia de D ireitos

A primeira questão é: a política de atendimento dos direitos de crianças e adoles
centes (garantia de direitos) é uma atribuição e uma responsabilidade dos Conse
lhos de Direitos de todos os níveis. Se há política ou não há política é responsabi
lidade dos Conselhos em primeiríssimo lugar, pois assim o Estatuto diz. Muitas 
vezes a gente até escuta conselheiro falar não tem política, mas não o ouve pergun
tar qual é a causalidade pessoal que ele, conselheiro, tem, na medida em que ele 
está nessa posição pública de relevante interesse social e com uma atribuição clara: 
produzir a política de atendimento à criança e ao adolescente.

Então, cada vez que a gente for falar disso, tem que lembrar que nós temos parte 
neste problema. A missão do Conselho é garantir com prioridade absoluta o direi
to de todas as crianças e adolescentes. Esta é a razão de ser. Quando a gente diz “a 
razão de ser”, a gente está dizendo que se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. 
Pode até haver uma política de educação, uma política de saúde, certamente have
rá, mas não é pela ação deste Conselho, pois o papel dele é a prioridade absoluta 
dos direitos de todas as crianças e adolescentes. É com isto que ele deve de fato se 
preocupar e o que a gente pode cobrar dos Conselhos.
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5. O bjetivo da Política de Atendimento 
ou de Garantia de D ireitos

Qual é o objetivo? O objetivo é a melhoria integral das condições de vida das cri
anças e adolescentes. Então vocês vêem que esses direitos nao são apenas os direi
tos, não são apenas as necessidades básicas de saúde, educação, esporte. As crian
ças e adolescentes são mais do que um ser de necessidades básicas: eles precisam 
de dignidade, de respeito, de liberdade, participação, e é isto o que quer dizer 
proteção integral. Muito frequentemente, dentro de uma política que faz discri
minação, a gente faz uma política de pobre para pobre, que faz uma assistência 
médica de quinta qualidade, e parece que estamos cumprindo com a missão. Mas 
não: é melhoria integral das condições de vida. A vida é muito mais do que comer, 
dormir, transportar-se de um lugar para outro.

6. Linha de Ação da P olítica de atendimento 
ou de Garantia de D ireitos

Qual é então a linha de ação? Linha de ação deste Conselho: as políticas sociais bá- v . 
sicas são direitos do cidadão e dever do Estado. A política de seguridade social: di- ^  
reito do cidadão e dever do Estado. A política de garantia de direitos é direito do glossário 
cidadão entre 0 (zero) e 18 anos, dever da família, da sociedade e do poder público.
Percebe-se que dentro na política de garantia de direitos temos uma diferença: é 
direito do cidadão, mas o dever é da família, da sociedade e do Poder Público. Isto 
é muito importante para as consequências que vão fluir desta afirmação.

7. Garantia

E agora vamos ver como a gente está falando do Estatuto e o Estatuto é uma lei,
nós temos a palavra Garantia, que nós já usamos várias vezes como uma atribuição
do Conselho. Então, que é garantia? Em termos jurídicos, é uma técnica jurídica glossário
idônea para assegurar o cumprimento ou a efetividade dos conteúdos expressos
nas normas jurídicas. Não admite discricionalidades. sejam do tipo de tutela ou L,

glossário
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compaixão ou repressão. Portanto, para que o Sistema de Garantias não seja apenas 
uma teoria ou um luxo, deve ter, entre outros requisitos, sujeitos com capacidade 
de acioná-lo, no campo técnico, no campo político e no campo jurídico-social. 
Então, vocês aí têm já insinuado o Sistema de Garantias. O Estatuto é uma lei que 
garante direitos; e para que eles se tornem eficazes, efetivos, desenha um sistema 
de intervenção que vai garantir e deter conhecimentos técnicos, políticos e jurídi
co-sociais e que estão ligados à promoção, ao controle social e à defesa e à 
responsabilização. Então, esta é uma atribuição de todos os órgãos que estão inse
ridos na luta pelos direitos da criança e do adolescente. Quando eu digo técnico - 
promoção, não estou querendo dizer que a promoção requer só conhecimentos téc
nicos. Esses três eixos -  o controle social, a defesa e a promoção - requerem conhe
cimentos técnicos, políticos e sociais. E esta a formação que se requer para poder 
garantir com efetividade dos direitos em uma política própria de atenção integral 
aos direitos da criança e do adolescente.

8 .  G a r a n t i a  d e  P r i o r i d a d e

Então, tendo já falado em garantia de direitos agora se deve falar de prioridades, 
que é uma outra característica da política de atendimento. Garantia de priorida
de compreende a primazia, a precedência, a preferência e a destinação privilegi
ada de recursos públicos. Estes quatro itens são os critérios para aprovar, julgar 
as po líticas de a ten d im en to , as po líticas sociais básicas, as po líticas de 
seguridade social. Então, se a política da criança não tiver a característica de ter 
primazia - estar acima de todas; se não tiver precedência - ser realizada antes de 
todas: não só antes de todas, mas acima de todas; se não tiver a preferência na 
destinação dos recursos e ter uma destinação privilegiada de recursos, não há ga
rantia da prioridade absoluta reclamada pela CF e pelo Estatuto. Vocês vêem 
que se fosse verdade, seria uma maravilha. Agora nós temos aqui os indicadores 
para apreciar qualquer tipo de proposta relativa à criança e ao adolescente. O 
prefeito da cidade do Recife, em 30 de abril de 1998, disse que a criança e o 
adolescente, entre as prioridades do seu governo, estava em 7o lugar. De acordo 
com a nossa leitura, de acordo com o que a lei diz, isto é inconstitucional. Ou 
ele recupera esta prioridade, para que ela tenha a primazia, a precedência e pre
ferência ou destinação privilegiada de recursos, ou ele simplesmente está gover-

148



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: PROMOÇÃO

nando com uma falta de aderência à proposta do Estatuto da Criança e do Ado
lescente. E isto é muito importante para nós que somos conselheiros, porque a 
gente tem que estar atento. Vai fazer o que? Vai brigar como? Não, não precisa 
mais brigar. A briga já foi, antes de 1990. Agora o que se tem que fazer é 
implementar ações jurídico-sociais, políticas de negociação, de entendim ento, 
primeiramente. E se não houver condições através desses procedimentos, então 
nós temos um conjunto de medidas jurídico-sociais que são fortalecedoras do 
Estado democrático, porque estão previstas na Lei e são instrumentos na mão do 
cidadão para fazer valer aquilo que a lei diz que tem que valer. Então essas qua
tro palavrinhas dão pano para as mangas para a gente saber se ela teve primazia, 
se teve precedência. Tem que fazer uma análise da política de atendimento soci
al, dos direitos sociais, de garantias, para ver se isso está sendo cum prido ou 
não. Por isso é que eu digo que a gente tem que ter capacidade
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AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS DE DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Paulo César Maia Porto

Idéias-guia: Os conselhos deliberativos, paritários, em que a socie
dade civil compartilha com o Poder Público a formulação e contro
le das políticas públicas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente são uma das disposições mais inovadoras da Constitui
ção de 1988 e do Estatuto. Como toda inovação cultural, enfrentam 
erros, que devem ser colocados a serviço da aprendizagem de novas 
responsabilidades do conjunto da sociedade na garantia dos direitos 
da criança e do adolescente.

1. M al-funcionamento dos C onselhos: O nde E stá o E rro?

A Lei é feita para modificar a realidade; não para que a realidade a modifique. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma lei feita para a realidade brasileira, 
visando modificá-la. Entretanto, boa parte das disposições do Estatuto não saíram 
do papel por uma razão: os setores que defendem o Estatuto — de modo até apai
xonado —  pouco o conhecem.

Isso fica bem claro quando se observa a atuação dos Conselhos de Direito e Tute
lares, figuras-chave da aplicabilidade do Estatuto. A experiência nos leva à triste 
conclusão de que conselho funcionando não é regra, ê exceção.

Muitos atribuem a falta de funcionamento destes órgãos, nos municípios em que 
foram criados, à falta de interesse do poder público. É inegável que isso acontece, 
mas não se pode creditar somente ao governo a falha, até porque o Estatuto criou 
os dois órgãos para tirar do poder público uma série de atribuições e tarefas, e não 
é politicamente lógico esperar que alguém que perde poder se esforce para perdê- 
lo mais rápido.

Daí atribuirmos, sem grande medo de errar, a grande “culpa” pela não-aplicação 
do Estatuto à sociedade, em especial aos setores que dizem defender o Estatuto, 
mas sequer o conhecem.
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2. M istura de Papéis

É uma constante nos municípios visitados pelo CENDHEC a confusão de atribui
ções entre Conselho Tutelar e Conselho de Direitos — este último realizando a 
função daquele, enquanto o primeiro age em substituição de outros órgãos do 
Executivo.

Uma rápida leitura do Estatuto demonstra que é inconcebível misturar os papéis, 
já que as atribuições de cada órgão são claramente demarcadas por aquela Lei, 
chegando a detalhes.

O  que falta então?

Em primeiro lugar, conhecimento do Estatuto. Muitos o defendem (e outros o 
criticam), sem nunca o terem lido. Em segundo lugar, conhecimento de algumas 
noções jurídicas sobre a organização do Estado, fundamentais a se entender que, 
na administração pública, não deve existir sobreposição de tarefas; se houver, será 
por falha dos administradores, não por conta da lei.

Concluímos, então, que boa parte do problema se resolve com o esclarecimento de 
algumas questões básicas, já que, pelo menos por parte da sociedade, boa vontade 
não deve faltar.

Passamos, então, a um breve estudo das funções dos Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente.

.»

3. “D as N ecessidades aos D ireitos”1

A grande mudança doutrinária verificada no Estatuto, em relação ao Código de Me
nores, foi o tratamento dado às “necessidades” de nossas crianças e adolescentes.

Na ótica da legislação anterior, “menor carente” era uma pessoa de menos de 18 
anos a quem faltava o básico: família, comida, escola, saúde etc. Por ser uma pes-

'Este é o título de um  excelente trabalho de Edson Sêda, publicado pela Malheiros em 1993. 
Recomendamos sua leitura.
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soa necessitada, o dito “menor” estava em situação irregular. Ou seja, o irregular era 
ele, não a sociedade que lhe negava tudo aquilo.

Com a Constituição Federal de 1988, as “necessidades” básicas foram transportadas 
para o texto legal em termos de direitos — direito à convivência familiar e comuni
tária, à alimentação, à educação pública e gratuita, ao atendimento médico etc.

O que significa tal mudança?

Que a criança ou adolescente privados dos direitos básicos podem até mesmo 
acionar a Justiça para obtenção de tais direitos, e que a autoridade pública ou 
o particular responsável pela ação ou omissão será responsabilizado nos termos 
da lei.

E isso funciona?

Funciona, sim. E claro que muito ainda precisa ser feito, até para sensibilizar o 
Judiciário, sobretudo nas causas coletivas, mas no C EN D H EC  temos inúmeros 
exemplos, como os processos do Movimento Pró-educação: o Judiciário na maior 
parte das vezes concedeu a providência pedida2.

Mas, ainda que o sistema não funcione como deveria, para criticá-lo é necessário 
fazer todo o possível, e aí ter autoridade para criticar. Em outras palavras, quem 
não esgotou todos os recursos disponíveis não pode atirar pedras. É necessário fa
zer a nossa parte para que possamos cobrar dos outros a responsabilidade devida.

E quais são esses recursos disponíveis?

Para uma melhor compreensão do que segue, vamos expor o que chamamos de sis
tema de garantia de direitos.

4. A G a r a n t i a  d e  D i r e i t o s

Lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, vemos que ele é composto por dois 
livros, correspondendo um à parte geral e o outro à parte especial.

■Para 1er mais sobre o direito à educação, previsto no Estatuto, vide Cadernos CENDHEC n° 2 —  
Educação para Todos. Recife, 1994.
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Na parte geral do Estatuto cuida-se de esmiuçar, traçar em detalhes —  regular, 
juridicamente falando — o que se encontra no art. 227 da Constituição Federal:

Art. 227 -  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao res
peito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cru
eldade e opressão.

Vemos que o artigo citado refere-se a diversos direitos. Todos esses direitos estão 
elencados nos capítulos de I a V do Estatuto, de maneira bem mais completa. São 
os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

Mas para que esses direitos não fiquem só “no papel”, é necessário criar instru
mentos para garanti-los, torná-los efetivos. Destes instrumentos trata a segunda 
parte do Estatuto, a partir do art. 86 e seguintes:

Art. 86 -  A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-go
vernamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 87 -  São linhas de ação da política de atendimento:

I  -  políticas sociais básicas;

I I  -  políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aque
les que deles necessitem;

I I I  — serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às ví
timas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV  -  serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e ado
lescentes desaparecidos;

V- proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente.

Art. 88 — São diretrizes da política de atendimento:

I  — municipalização do atendimento;

I I  -  criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos d ire ito s  d a  cri
a n ça  e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos
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os níveis, assegurada a participação popular paritária pro meio de organiza
ções representativas segundo leis federal, estaduais e municipais;

III -  criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização político-administrativa;
IV  — manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V -  integração operacional de órgãod do Judicário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, prerencialmente em um mes
mo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem

« se atribua autoria de ato infracional;VI -  mobilização da opinião pública no 
sentido da indispensávelparticpação dos diversos segmentos da sociedade.
Art. 89 -  A função de membro do Conselho Nacional e dos conselhos estadu
ais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de in
teresse público relevante e não será remunerada.

Pois bem. Os artigos acima traçam, em linhas gerais, o Sistema de Garantia de 
Direitos. Por que sistema?. Porque o direito não é uma realidade estática; ele atua de 
maneira dinâmica na sociedade, objetivando mudar a realidade injusta. Não é 
apenas um conjunto de normas, mas um “mecanismo” que visa a regular as condu
tas dos indivíduos e das autoridades.

Os instrumentos principais de que se utiliza o sistema estão no art. 87. São as 
chamadas políticas públicas, que podem ser definidas como:

• Políticas Sociais Básicas Estruturais: destinadas a todas as crianças e adolescen
tes, independentemente de sua condição. São as políticas públicas relativas à saú
de, educação, transporte, habitação etc.

•  P o lítica  S o c ia l B ásica  de A ssis tên c ia  Social,  direcionada a grupos de crian
ças e adolescentes que, por falta dos mínimos sociais, apresentam-se em es
tado de carência em situações de vulnerabilidade social (risco de exclusão 
social)

•  Políticas D e G arantia  de D ireitos: atendem às crianças e adolescentes que se 
encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos, resultante da ação ou 
omissão dos adultos e de sua própria conduta, como é o caso dos autores de ato 
infracional.

Vá ao 
glossário
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Passamos, a partir de agora, a traçar um esquema da política de atendimento ou 
garantia de direitos, estabelecida no Estatuto.

Com o advento da Constituição Federal, houve um reordenamento das funções no 
Poder Público, com uma melhor definição do papel de cada órgão do Estado. O 
Estatuto apenas transportou tal definição para a política de atendimento dos di
reitos das crianças e dos adolescentes.

Ao Poder Executivo cabe o principal papel na política de atendimento. Todas as 
políticas básicas e assistenciais estão sob sua competência, sendo seu dever efetivá- 
las. E claro que pode - e deve - valer-se do auxílio da sociedade para a realização 
de tais tarefas.

Mas há órgãos específicos do Poder Executivo que merecem especial atenção:

A Polícia também teve seu papel repensado. De mero órgão repressor, a quem ca
beria ‘limpar” as ruas dos “menores abandonados e infratores”, os órgãos policiais 
passam a ser os principais defensores dos direitos humanos das crianças e adoles
centes. Também possui um importante papel na repressão à infracionalidade dos 
adolescentes mas respeitando as garantias constitucionais que foram, pela Consti
tuição de 1988, estendidas aos adolescentes autores de atos infracionais.

Mas o Estatuto criou dois novos órgãos, de importância fundamental na política 
de atendimento. São eles:

• Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas órbitas fede- 
ral, estadual e municipal. Sao órgãos cuja função é formular as políticas públicas, 
em todos os níveis (básicas, assistenciais e de garantia), compostos, de maneira 
paritária (meio a meio), por representantes do Poder Executivo e de entidades da 
sociedade civil.

• Conselhos Tutelares, órgãos de fiscalização, aos quais compete averiguar o 
descumprimento dos direitos fundamentais às crianças, encaminhando os casos 
conforme sua gravidade. Existem nos municípios, e são compostos por cidadãos 
eleitos pela comunidade.

O Poder Judiciário, que antes possuía poderes quase ilimitados, teve suas funções 
bastante reduzidas pelo Estatuto. Cabe ao Juiz da Infância e Juventude apenas 
atuar como julgador, em processos nos quais se discutem os interesses de crianças
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e adolescentes em situação de risco. Também é o Juiz da Infância quem julga os 
adolescentes autores de ato infracional, estabelecendo a punição cabível.

O Ministério Publico ganhou destaque na Constituição e no Estatuto. De início, 
historicamente, atendia aos interesses do Rei, do Governo. Aos poucos, passou a 
ser o principal defensor da sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
atribuiu ao Ministério Público um relevantíssimo papel, passando às suas mãos 
boa parte dos poderes que o Código de Menores entregara aos juízes. As funções 
do Ministério Público podem ser resumidas em duas competências principais:

• Titular das ações públicas, ou seja, das ações em que prevalece o interesse da soei- 
edade. Desta forma, é o Ministério Público quem inicia o procedimento de apura
ção de ato infracional atribuído a adolescente.

Vã ao
glossário

< >
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• Fiscal da Lei, competindo-lhe acionar a Justiça sempre que algum direito fun
damental da criança ou do adolescente encontra-se violado. Também é fiscal de 
todas as entidades de atendimento, e representa as crianças e adolescentes na 
falta de seus pais.

5. D isposição O rgânica dos C onselhos

Nos textos já apresentados atrás, pode-se ver que os Conselhos de Defesa dos Di
reitos se encontram no eixo da promoção, onde se estabelece a política pública 
adequada a cada grupo de crianças ou adolescentes, e no eixo de controle, onde se 
fiscaliza a aplicação da política deliberada; e que o Conselho Tutelar funciona no 
eixo de defesa, pois sua função é zelar pelo cumprimento dos direitos, agindo no 
caso concreto, fazendo cessar a violação e responsabilizando o autor do ilícito. Por 
hora, é fundamental explicar como cada um se enquadra dentro do poder público 
ao qual estão vinculados.

Os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares são órgãos do Poder Público, ou 
seja, entidades estatais.

São também órgãos do governo, pois pertencem ao Poder Executivo. Os órgãos 
do Poder Legislativo — Congresso Nacional, Assembléia Legislativa, câmaras de 
vereadores etc. — bem como os órgãos do Poder Judiciário — Tribunal de Justi-
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ça, Juizado da Infância e Juventude, juizados de pequenas causas, Tribunal do 
lúri etc. — são órgãos públicos mas não são órgãos de governo, pois é o Executivo 
quem governa.

Preste atenção ao quadro seguinte:

P O D E R E S  D O  E S T A D O

JUDICIÁRIO EXECUTIVO LEGISLATIVO

Julga os casos Aplica as leis. Faz as leis e fiscaliza
concretos, pondo fim E responsável pela o Executivo

aos litígios administração pública

Órgãos da Justiça; Gabinete do Casas Legislativas,
Juízos, Tribunais Chefe-do-Executivo, suas mesas e

Superiores, Tribunais Ministérios ou demais órgãos.
Estaduais, Juizados etc. Secretarias de governo

e seus órgãos; Obs.: Também o
Departamentos, Tribunal de Contas,

Obs: O Ministério Divisões, mas com autonomia

Público é uma instituição Fundações públicas, administrativa e
autônoma, não vinculada Conselhos de D ire ito s funcional, é um

ou subordinada a nenhuma Tutelares etc. “órgão auxiliar
dos 3 Poderes, mas é do Poder Legislativo”

uma instituição essencial à
Justiça, no definir da
Constituição federal
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Por definição legal, os Conselhos são vinculados ao Poder Executivo. São chamados 
de órgãos porque não têm personalidade própria, mas se integram à estrutura de 
uma pessoa jurídica, que pode ser a União Federal, os Estados ou municípios, em 
relação aos conselhos de direitos, e exclusivamente os municípios, no caso dos 
conselhos tutelares.

Podemos fazer uma comparação com o corpo humano. O coração, os pulmões, o 
estômago, o fígado, todos são órgãos, porque executam funções próprias. Juntos 
formam a pessoa humana, que também é chamada pessoa física ou natural.

Mas também há pessoas chamadas jurídicas, cuja existência decorre do Direito. 
São as empresas; as sociedades comerciais; as associações civis, como os conselhos 
de moradores, clubes de mães, entidades esportivas etc. Essas pessoas jurídicas, 
dependendo de sua complexidade, possuem órgãos que executam funções para que 
elas funcionem. Por exemplo: a diretoria de uma associação de moradores é um 
órgão da pessoa jurídica associação, e exerce funções de direção da associação.

Vá ao 
glossário

Assim acontece com as pessoas jurídicas do poder público. União, Estados e muni
cípios são chamados pessoas jurídicas de direito público, e possuem órgãos com fun
ções bem definidas.

Um exemplo próximo. O Estado de Pernambuco é uma pessoa jurídica. Dentro dele 
existem diversos órgãos: a Secretaria de Segurança Pública executa as funções liga
das ao policiamento e segurança; a Secretaria de Saúde cuida da rede pública de 
saúde; a Secretaria de Educação gerencia a rede escolar; o DETRAN trata do 
licenciamento de veículos etc. Vejam que cada órgão tem um função própria, ne
cessária a que toda a máquina administrativa funcione.

Alguns órgãos também podem ser vinculados a outros órgãos. Por exemplo: a 
DERE, Diretoria Regional de Ensino, é um órgão vinculado à Secretaria de 
Educação.

Os Conselhos também são órgãos. Não possuem personalidade própria. A pessoa 
jurídica é o Poder Executivo ao qual pertencem. Por exemplo: os conselhos tutela
res são órgãos municipais. Eles fazem parte do poder público municipal. São parte 
da administração municipal, do governo municipal, embora possuam funções bem 
próprias. O mesmo acontece com os conselhos de direitos, sendo que estes tam
bém existem a nível federal e estadual.
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6 .  F u n ç õ e s  e  A t r i b u i ç õ e s  d o  C o n s e l h o  d e  D i r e i t o s

Vamos detalhar as funções do Conselho de Direitos

A Constituição, no capítulo que trata da assistência social, tentou pôr fim à práti
ca do assistencialismo e estabelecer a assistência social como um direito de todo 
cidadão carente e dever do governo.

Vejamos os artigos 203 e 204:

Art. 203 -  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, indepen
dentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I  -  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à ve
lhice;

II -  o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III -  a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV  -  a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a pro
moção de sua integração à vida comunitária;

V — a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

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

I  -  descentralização político-administrtiva, cabendo a coordenação e as nor
mais gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos progra
mas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de as
sistência social;

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

Pelo inciso II do artigo 204, é determinada a participação da população e o modo 
de participação: por meio de organizações representativas, na formulação das polí
ticas e controle das ações em todos os níveis.
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Isso significa retirar do governante a função exclusiva de formular políticas na área 
da assistência. Estas podem até ser formuladas por ele, mas terão de passar pelo 
crivo da sociedade.

Como isso acontece? O próprio artigo dá a entender: estabelece a participação 
paritária das organizações representativas da sociedade. Paridade quer dizer igual
dade. Daí a necessária formação de conselhos, compostos por membros do governo 
e da sociedade, iguais em número e em poder de deliberação.

E aí que surgem os Conselhos de Direitos. Observe que o inciso II do art. 88 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da criação de conselhos, apenas 
repete o que já estava escrito na Constituição. Vamos interpretar o artigo:

São diretrizes da política de atendimento ...

Diretriz, na geometria, é uma linha sobre a qual se traça outra linha. E também 
utilizada para estabelecer a direção de uma ação, de um projeto. Ou seja, a norma 
do art. 88 não estabelece a política de atendimento — quais planos, quais 
projetos, quais ações devem ser realizadas. Ela apenas determina que tais planos, 
ações, projetos etc., que compõem a política de atendimento, devem seguir aque
las linhas, aquelas diretrizes, sem fugirem delas.

Mas que linhas são essas?

I  - municipalização do atendimento

É uma linha muito importante, pois atribui aos municípios a execução da política 
de atendimento à criança e ao adolescente. Caberá à União e aos Estados apenas o 
estabelecimento de regras gerais, e o fornecimento de auxílio para que os municí
pios cumpram seu papel.

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da cri- 
ança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em to
dos os níveis ...

Para executarem a política de atendimento, União, Estados e municípios devem 
criar conselhos dos direitos, que são órgãos deliberativos e controladores das ações.

Órgão deliberativo é aquele que decide. Na maior parte das vezes, os órgãos de 
deliberação são colegiados, sendo a decisão tomada por maioria de seus membros. 
E o caso dos conselhos de direitos. Se são deliberativos, os conselhos não serão exe- Vmmo

gfmsrârio
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cutores, ou seja, eles apenas determinarão quais ações devem ser executadas, e ou
tros órgãos, do próprio poder público (como as secretarias de governo) ou da soci
edade civil executarão as ações.

Vá ao
glossário

São também, os conselhos de direitos, órgãos controladores. Este controle é exerci
do sobre as ações da política de atendimento. Visa determinar se os órgãos execu
tores estão cumprindo fielmente o deliberado pelo conselho.

... assegurada a participação popular paritária por meio de organizações re
presentativas.

O final do inciso se refere à participação da sociedade. E o texto é muito claro: 
5a participação é paritária, ou seja, deve haver igual número de conselheiros go
vernamentais e não-governamentais3. Os conselheiros governamentais repre
sentarão órgãos do executivo; e os não-governamentais representarão entidades 
da sociedade civil.

Nao pode haver representação pessoal, ou seja, não pode haver conselheiro 
sem que represente alguma instituição. A vaga não pertence a uma pessoa, mas 
à entidade à qual ela está vinculada. Note o texto: “por meio de organizações 
representativas”.

t:W  _ ■
‘ V Obs.: O inciso IV, fala da manutenção dqs_ fundos públicos, vinculados aos respec- 

glassário tivos conselhos, que não serão objeto da nossa análise.

Depois de esclarecer a origem e estrutura básica dos conselhos de direitos, 
pouco resta a acrescentar sobre suas atribuições. Devemos apenas lembrar o 
seguinte:

Os conselhos de direitos são órgãos do Poder Executivo. Como existe o Poder Exe
cutivo Federal (União), os poderes executivos estaduais (Estados-membros) e do 
Distrito Federal, e os poderes executivos municipais (municípios), o Estatuto de
terminou a criação de um conselho para cada poder executivo. Assim existe o 
CONANDA (Federal), os conselhos estaduais, como o CEDCA-PE, e os conselhos 
municipais, como o COMDICA, de Recife.

’Lembrando que Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Legislativo, apesar de órgãos do 
Estado, nao são propriamente “governo”, nem muito menos sociedade civil, logo não podem par
ticipar dos conselhos, sobretudo dos conselhos municipais.
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Sendo parte integrante de um poder executivo, os conselhos de direitos só podem 
agir dentro da com petência do poder ao qual estão vinculados. Assim, o 
CONANDA só tem poderes dentro do Executivo Federal; o CEDCA-PE, dentro 
do Governo de Pernambuco; e o COMDICA, no âmbito da Prefeitura da Cidade 
do Recife. Da mesma maneira como União, Estados e Municípios são autônomos 
entre si, os conselhos nacional, estaduais e municipais não interferem uns nos 
outros. Por exemplo: o CONANDA não tem qualquer poder sobre o CEDCA-PE 
e este, por sua vez, não pode interferir em nenhum  conselho m unicipal de 
Pernambuco, inclusive o COMDICA.

A Constituição Federal diz que os Poderes do Estado — Executivo, Legislativo e 
Judiciário — são independentes e harmônicos entre si. Assim, da mesma maneira 
como não cabe a presença de um representante do Judiciário ou do Legislativo em 
um órgão do Executivo, e vice-versa, as decisões de cada poder só atingem a ele 
mesmo. No caso dos conselhos de direitos, suas decisões só valem dentro do poder 
executivo ao qual ele está vinculado. O conselho não tem qualquer ingerência no 
judiciário ou legislativo.

E qual o poder dos conselhos?

Sendo órgãos deliberativos, não lhes cabe a primazia na formulação de políticas. 
Elas podem e devem ser formuladas pelo conselho, mas outros órgãos do governo 
também podem ter suas políticas. Acontece que, para que essas políticas sejam 
executadas, o conselho terá de apreciá-las e aprová-las. A política relacionada às 
crianças e adolescentes, que não passar pelo conselho de direitos, é ilegal, pois fere 
o Estatuto e a Constituição.
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ELEMENTOS PARA O PLANO DE GARANTIA 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Hélio Abreu Filho

Idéias-guia: O texto, com o um  todo , oferece idéias preciosas à so
ciedade civil, p a r t icu la rm en te  aos conselheiros dos d ire itos  da cri
ança e do adolescente, para a elaboração de um  plano  in tegrado  de 
a tenção  às crianças e adolescentes , d en tro  da p r io r id ad e  absolu ta  
exigida pelo Estatuto. Detalha o Diagnóstico Situacional, que dá ori
gem ao Plano Básico de Ação e te rm ina  com alguns com entários so
bre o significado de diagnóstico , con tro le  e prioridades.

PARTE I

A p r e s e n t a ç ã o

Trata-se de um estudo que objetiva subsidiar principalmente os municípios 
na elaboração de um Plano Integrado de Ação, com a finalidade de garantir 
“proteção in tegral’ às crianças e adolescentes, envolvendo as políticas 
setoriais afins. Nesse sentido, pode também servir de referência para o de
senvolvimento de outros Planos Municipais, dirigidos à garantia de direitos 
de outros segmentos sociais, como o do idoso e da pessoa portadora de defi
ciência.

O trabalho, igualmente, pretende aproximar o entendimento do Estatuto da Cri
ança e do Adolescente com o da Lei Orgânica da Assistência Social e com isto 
deflagrar o processo de unidade dos Planos Setoriais, que devem estar voltados ao 
homem enquanto ‘ser integral’.

É nossa in tenção que todos os m unicíp ios, guardadas as suas 
especificidades e condições financeiras, acompanhem estes novos tempos 
produzindo Planos participativos que garantam a cidadania em padrões 
mínimos de qualidade.
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S i s t e m a  d e  G a r a n t i a  d e  D i r e i t o s

As necessidades humanas - que se dividem em corpóreas e incorpóreas - tornaram- 
se exigíveis como direitos para o segmento social da infância e da adolescência, no 
Brasil, a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adoles
cente (1989) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).

As liberdades fundam entais e os direitos humanos (individuais, sociais e 
coletivos)da criança e do adolescente, previstos na Convenção e no Estatuto, 
têm sua viabilização assegurada por um Sistema de Garantia (ou Atendimento) 
de Direitos, o qual compreende os eixos da Promoção, da Defesa, e do Contro
le social.

A Promoção está voltada ao diligenciamento para que o Direito se realize. Este 
diligenciamento é função principalmente das políticas sociais básicas, que de
vem responder às necessidades humanas por intermédio de um Plano de Ga
rantia de Direitos, tendo por fundamento a atenção integral (art. 3o do Esta
tuto da Criança e do Adolescente) e a ação articulada (âmbito político) e inte
grada (âmbito operacional). Nesse sentido, os principais atores deste eixo são 
os diferentes setores públicos (saúde, educação, ...) e os Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente e os Conselhos Setoriais (Assistência Social, Saú
de, Educação).

Quanto à Defesa dos Direitos, o Sistema de Garantias prevê uma função de 
responsabilização, nos casos de omissão, falta de oferta ou oferta irregular dos di
reitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 98), por parte 
da família, sociedade ou Estado. Os agentes que atuam nesta área são: o Ministé
rio Público; Ministério do Trabalho; Conselho Tutelar; Judiciário; Centro de De
fesa de Direitos Humanos; Defensoria Pública; entre outros.

O Controle social (ou vigilância) está voltado ao acompanhamento e fiscalização 
do cumprimento dos direitos sociais, diferentemente do enfoque tratado no con
trole das “ações de atendimento”, previstas no Sistema de Garantias, que tem 
uma função de mensurar o impacto social no atendimento das necessidades hu
manas. Neste eixo, os principais atores são as organizações da sociedade civil, 
articuladas (preferencialmente) ou não em fóruns de defesa dos direitos da cri
ança e do adolescente.
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O Plano de Ação Integrada para a Garantia de Direitos da Criança e do Ado
lescente é, portanto , o instrum ento básico para perm itir a operacionalização 
dos “direitos estatutários” e mobilizar o exercício do Sistema de Garantia de 
Direitos.

D i r e t r i z e s  N o r m a t i v a s

De acordo com as diretrizes descentralizadas e municipalistas da atual Constitui
ção Federal passa a ser fortalecido o poder local. Cabe, portanto, ao município o 
desenvolvimento de políticas locais (saúde, assistência social, criança e adolescen
te, trabalho e renda ...). Para tanto, torna-se necessária a elaboração de Planos M u
nicipais em cada área e especialmente, no caso da infância e da adolescência, de 
um Plano Integrado de Ação que promova a garantia das suas liberdades funda
mentais e dos seus direitos humanos.

O Plano de G arantia de Direitos é a diretriz geral a ser form ulada pelo que 
norteará a ação do município, o qual garantirá sua execução. Trata-se de uma or
denação lógica e detalhada da ação a ser desencadeada e deve apresentar, de forma 
clara e simples, o trabalho a ser executado, os objetivos, a metodologia e a defini
ção das responsabilidades de cada setor, contemplando os aspectos emergenciais e 
promocionais.

Ao ser elaborado, esse Plano de Ação deve contemplar alternativas para o desenvol
vimento de ações articuladas entre os três níveis de Governo (União, F.stado e 
Município) e sociedade civil, de modo a proporcionar um intercâmbio de experi
ências e responsabilidades que contribuam para a efetividade das políticas sociais 
no município.

Para essa tarefa de planejar a área social, é importante que se crie no município 
um grupo representativo da sociedade civil.

É importante lembrar que é o poder municipal que elabora o plano, subsidiado 
pela participação popular. Uma vez aprovado pelo Conselho, o Plano deverá ser 
contemplado no orçamento do município.
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A f u n ç ã o  d o s  C o n s e l h o s  d e  D i r e i t o s

A função dos Conselhos de Direitos, aqueles voltados aos segmentos sociais e sua 
cidadania (criança e adolescente; idoso; pessoa portadora de deficiência etc.), pode 
ser resumida em cinco competências básicas:

9 formular uma política para garantir atendimento às necessidades humanas, en
quanto direitos sociais;
9 estabelecer indicativos e deliberar sobre o Plano de Ação Integrada para Garantia 
dos Direitos;

9 controlar1 as ações de atendimento, independentemente do controle social que é 
exercido pela sociedade civil, que inclusive o Íntegra;

9 articular os programas, serviços e ações em rede de atendimento integrado;
• gerir1 2 o Fundo para Infância e Adolescência -  FIA, no caso específico da criança 
e do adolescente; e, finalmente,

Para estabelecer uma diferenciação, é importante destacar a competência de um con
selho de política setorial como o Conselho da Assistência Social, que está voltado 
para a garantia do atendimento às necessidades humanas. A este Conselho compete: 
formular a política de proteção e inclusão social daqueles segmentos sociais que não 
têm suas necessidades básicas satisfeitas, visando garantir mínimos sociais de sobre
vivência3 ; exercer o controle social: estabelecer critérios de utilização dos recursos do 
Fundo da Assistência Social; e aprovar o Plano Integrado da Assistência Social.

No caso específico do Conselho de Direitos, a primeira função, a de formular po
líticas, refere-se ao estabelecimento de indicativos, princípios, diretrizes, linhas de 
ação, prioridades e precedências das ações de atendimento no setor saúde, educa
ção, (...). Na prática, o que o Conselho realiza é a identificação das bases da política 
para enunciá-la, já que a concretização se dá com a assunção, pelo Poder Público, 
ou Conselho Setorial afim, das ações de atendimento ou indicativos previstos no 
Plano de Garantia de Direitos, aprovados pelo Conselho.

1 C ontro lar significa acom panhar e avaliar ações.

2 Por gestão entenda-se  a com petência  que possui o C onselho  de: a) estabelecer o O rçam en to  
(Plano de Aplicação) que será aprovado pelo Poder Legislativo; b) fixar os critérios de utilização 
dos recursos (artigo 260) e; c) exercer o controle das ações (art. 88).

3 in: SÉRIE Diálogo, MPAS/SEAS, 1999, perguntas 6, 7 e 8.
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Quanto ao Controle do Conselho de Direitos, estes não se materializam apenas no 
que diz respeito ao Fundo para a Infância, com a introdução de relatórios adminis
trativo-financeiros adicionais aos exigidos pela legislação (Lei Federal 4.320/64). 
Deve também envolver o acompanhamento das ações de todos os setores que bus
cam garantir os direitos sociais (Saúde, Educação, 'Trabalho, ...). Neste caso, o Con
selho deverá identificar indicadores 4 de processo, de produto e de resultado para 
realizar o acompanhamento e avaliação das ações voltadas ao atendimento das neces
sidades das crianças, exercendo a fiscalização nos aspectos quantitativo, qualitativo e 
financeiro. Já o “controle social0 se dá com a utilização destas informações pela so
ciedade civil organizada, não institucionalmente, visando articular os responsáveis 
para uma ação efetiva a favor da criança e do adolescente e/ou sua responsabilização.

C o n t e ú d o s  d o  P la no  d e  A ção  I n t eg r a d a  para G a ra n tia  d e  
D ir e it o s  (o u  P la n o  d e  P r o t e ç ã o  I n t e g r a l )

O Plano de Ação Integrada para garantia dos direitos da criança e do adolescente 
deve ser elaborado pelo Governo (municipal/estadual) a partir da realidade local, 
contando com a colaboração das entidades não-governamentais. A função princi
pal dos Conselhos Municipais, enquanto espaço público onde se articulam gover
no e sociedade civil é deliberar sobre diretrizes gerais das políticas públicas locais 
que vão nortear as ações do Plano a serem implementadas para melhoria da quali
dade de vida dos segmentos sociais de seu âmbito de influência .

Para cada segmento social existe um conjunto de políticas públicas setoriais e es
pecificas, que se traduzem em objetivos que embasam o Plano de Garantias e 
condicionam a sua execução. Por objetivos entenda-se o que se pretende atingir (se 
quer alcançar). É o que se deseja para o município em relação à situação das crian
ças, na área da Assistência Social, da Saúde ..., ao final de um determinado perío
do previsto no Plano. Os objetivos se traduzem em metas quantitativas ou qualita
tivas, ou seja, são estimativas a serem atingidas no período de execução do Plano: o

4 Por indicador de resultado entenda-se a mensuração efetuada diante do resultado final preten
dido com a ação (ex.: reduzir a mortalidade infantil), indicador de processo mensura a eficiência 
dos procedimentos que podem levar a um resultado ótimo (ex.: existência de programa de 
suplementação alimentar); indicador de produto mensura dados a partir dos quais se pode inferir 
o resultado da ação (ex.: número de adolescentes gestantes atendidas no SUS).
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que vai fazer; quando vai iniciar; período de execução. As metas materializam, ou 
melhor, identificam os aspectos emergenciais, preventivos e promocionais que de
vem estar quantativamente ou qualitivamente previstos no Plano.

A partir dos indicadores da realidade social, são definidas as prioridades de ação a 
serem implantadas e/ou implementadas pelos órgãos governamentais, bem como o 
seu cronograma. Por prioridade entenda-se a q u a l id a d e  do  q u e  está  em  p r im e ir o  l u 

gar. Significa nó crítico, o ”fio da meada”, é o que se tem que fazer, antes de qual
quer coisa, para permitir um avanço real na consecução dos objetivos.

O levantamento de dados envolve o d ia g n ó s tic o  in s t i tu c io n a l  e o d ia g n ó s tic o  d a  s i 

tu a çã o  da criança e do adolescente (ou d ia g n ó s tic o  d e  d e m a n d a ) .

O d ia g n ó s tic o  in s t i tu c io n a l  envolve as entidades que prestam serviços básicos (saú
de, educação, trabalho, ( ...), assistência social) e serviços de atenção especial 
(proteção especial). Os serviços de atenção especial envolvem atendimento a seg
mentos sociais em situação de risco pessoal e social cuja competência e responsabi
lidade de setores públicos como Saúde, Segurança e Assistência Social não se en
contram claramente definidos, o que exige uma atenção integrada.

O diagnóstico  de  d e m a n d a  diz respeito à situação em que vivem os segmentos sociais, 
objeto de preocupação, e as circunstâncias de privação de direitos em que se encontram.

A definição da política da assistência social, inclusive com seus programas de 
proteção especial (situações emergenciais de vulnerabilidade ou de risco social) 
deve possuir um caráter transitório, para que o atendimento aos sujeitos de direito 
(criança e sua família) se dê por intermédio das políticas setoriais articuladamente.

PARTE II

A presen ta çã o  d o  P la n o

Identificar que as ações estão voltadas para a garantia de direitos, visando alterar a 
realidade de vida das crianças e dos adolescentes e o reordenamento das organiza
ções governamentais e não governamentais. Elementos:

170



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: PROMOÇÃO

• O que é o Plano
• O que o Plano privilegia
• O que o Plano objetiva
• Qual a correlação com o Plano do Governo atual (compromissos assumidos)

I n t r o d u ç ã o  ao  P lano

• Q ual o caráter do docum ento (docum ento inicial/continuaçao de outro..; 
propositivo/descritivo; dá tratamento; quantitativo/qualitativo à realidade);

• Parcerias (no município e na região, inclusive previstas pela associação dos m uni
cípios ou por conjunto de municípios);
• Divisão geopolítica do Estado (inserção do município na região e associação de 
municípios);
• Características gerais da população (idade, sexo, renda - da região e do município);
• Pretensões do Plano (o que pretende alcançar, importância para o município; ...).

P r e s s u p o s t o s

Estabelece a Concepção e Estratégia de Operacionalização

1. Concepção

• respaldo constitucional e legal para o Plano de Garantias:
(Normativa Internacional; Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica do M u
nicípio; ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; LOAS - Lei Orgânica da 
Assistência Social; LOS - Lei Orgânica da Saúde; PNPPD - Política Nacional da 
Pessoa Portadora dc Deficiência)

• Fontes de inspiração do Plano:
(ECA/LOAS - PRINCÍPIOS/fundamentos: “sujeito de direitos”; “criança/adoles- 
cente é pessoa em condição peculiar de desenvolvimento”; “criança/adolescente 
prioridade absoluta”; ...)
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2. Estratégia

Como se dará a articulação das políticas setoriais e o trabalho integrado -  rede:
• como serão utilizados os meios disponíveis;
0 como está prevista a integração dos três níveis (União, Estado e Município);
• como está prevista a integração da sociedade civil (convênios, contratos, ...)

D ir e t r iz e s

São um conjunto de instruções ou indicações que irão direcionar a execução 
do Plano de Garantias (i.é, as atividades previstas nos program as/projetos/ 
serviços).

Exemplos:

1. Na área da Assistência Social

8 A Assistência Social é constitutiva de direitos (artigo Io da LOAS c/c artigo 87 
ECA);
• Acesso aos “mínimos sociais” é direito do cidadão (artigo I o e artigo 2a, parágra
fo único LOAS);
0 Fortalecimento e proteção do 'grupo familiar’ (art. 2o, I, LOAS);
8 Manutenção dos vínculos familiares, comunitários e culturais (artigo 19 ECA);
° Igualdade de acesso ao atendimento (artigo 4o, inciso IV LOAS -tratar diferen
temente os desiguais visando garantir tratamento igualitário)

2. Na área das demais Políticas Sociais Básicas

• (.....)

3. Na área da Proteção Especial (Assistência Social, Saúde, Segurança, Traba
lho etc.)

0 Defesa dos princípios e paradigmas do ECA (Articulação Interinstitucional; Pri
oridade Absoluta; ....)
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• Acesso às políticas básicas (ECA artigos 3o e 4o)
• Combate ao Trabalho Infantil e Proteção Trabalho do Adolescente (ECA artigos 
60 a 69);
• Responsabilização jurídica dos infratores do ECA (ECA artigo 5o e CF artigo 
227, IV);
• Combate à discriminação (CF artigo 3o IV);

P la no  d e  A ção  p r o p r ia m e n t e  d it o  - E l e m e n t o s

C onstitu i-se da síntese: (a) dos Com prom issos Organizações G overnam en
tais e das Organizações N ão-G overnam entais, assum idos na área da criança 
e do adolescente; e (b) do reordenam ento ocorrido em razão do esforço ar
ticulado.

1. Diagnóstico Situacional

• Diagnóstico da Situação do Segmento Social 

(cenário atual, de 1999, em relação às políticas públicas)

• Diagnóstico Institucional
(resposta ao cenário de 1999: modelo organizacional existente, que dá conta da 
execução das políticas para infância)

2. Plano Básico de Ação (momento propositivo: sistema desejado)

3. Projetos-Atividade (formulário -  síntese)
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PARTE III

D ia g n ó s t ic o  S it u a c io n a l  e I n s t it u c io n a l

No diagnóstico situacional está presente:
• a identificação da situação de determinado segmento social em relação às políti
cas públicas; e
• o que se aponta como necessidades de intervenção

1. Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente em relação às políticas 
públicas
Apontar, relatar a situação em que se encontra a criança e o adolescente frente às 
políticas públicas e destacar situações de risco pessoal e social (fatores críticos)

1.1. Diagnóstico Demográfico
• relato dos fluxos migratórios,
• relação população urbana e rural;
9 distribuição por faixa etária;
9 faixa de renda;

1.2. Aspectos sócio-econômicos da familia (moradia, saneamento, e agricultura)
• tendência da economia local, as atividades produtivas, a situação do mercado
formal e informal, ......

1.3. Perfil epidemiológico
• coeficiente de mortalidade infantil;
• mortalidade proporcional ( 0 a 1 ano e de 1 a 4 anos);
• morbidade ambulatorial - principais causas;
• existência de serviço para atendimento a vitimizados e vitimizadores;
• existência de programa de suplementação alimentar;
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9 percentual gestantes com até 3 consultas pré-natal;
• número de agentes treinados nas ações básicas Mat.Inf;
• número de adolescentes gestantes;
• número de pacotes de soro TRO distribuídos no ano;
• outros.

1.4. Situação Educacional, Cultural, Esporte, Lazer,.... (outros direitos).
• repetência - índice e principais motivos em percentual;
• taxa de alfabetização;
• taxa de evasão escolar;
• % de salas de aula com mais de 35 alunos;
• % de crianças de 0 a 3 anos atendidas em creche;
8 % de escolas que receberam livros didáticos;
• número de adolescentes que estudam e trabalham;
e incidência de deficiência: tipos segundo grupos de idade;
8 número de calorias por refeição;
9 outros.

1.5 Situação da Assistência Social (inclusive: direito à convivência familiar e co
munitária; dignidade; respeito; liberdade)
8 incidência de adoção das crianças abrigadas;
8 incidência de retorno ao lar, à escola, à comunidade, das crianças de rua;
9 índice de reajuste familiar dos conflitos atendidos pelo Conselho Tutelar;
8 existência de programa de adoção e abrigamento;
8 existência de programa de atendimento psicossocial à família;
8 existência de programa de reordenamento institucional;
8 número de abandonados, abrigados;
8 número de famílias aquém do nível de pobreza;
8 incidência de deficiência: tipos segundo grupos de idade, clientela da LOAS;
8 outros.
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1.6. Situação da proteção especial

São os casos que ultrapassam o âmbito das políticas sociais básicas (inclusive assis
tência social), exigindo uma abordagem e tratamento especial.

A atuação das ações de atendimento devem, nestes casos, necessariamente, ocorrer 
de forma integrada, respondendo às vicissitudes da vida da criança ou adolescente.

• Situação de risco pessoal:
aquele que, em estado de deficiência física ou mental, encontra-se excluído de 
qualquer assistência

• Situação de risco social:
situações de exploração, negligência, infração penal, maus tratos, ...

2. Diagnóstico Institucional:

Trata-se de desenhar o Modelo Organizacional vigente, identificando:

9 os serviços oferecidos,
9 a rede física disponível, e

• os recursos humanos.

Em suma, trata-se de identificar quem faz o que, quando e como’, buscando res
ponder a seguinte questão: - “o q u e  está  sen d o  f e i t o  p a r a  a te n d e r  às necessidades  

a p o n ta d a s  p e lo  D ia g n ó stico  d a  S itu a ç ã o  d a  C r ia n ç a  e do  A d o le sc e n te ?”

• Setor Saúde;
• Setor Educação/esporte, profissionalização;
9 Setor Assistência Social;
• Setor Habitação;
• Setor Segurança Pública;
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P la no  B á sic o  d e  A ção

É a formulação do Plano de Ação propriamente dito, em relação às políticas sociais, 
que se materializa em termos de objetivos e ações em resposta aos problemas iden
tificados no item anterior (o que deve ser melhorado, criado, extinguido, aumen
tado, reduzido).

“ C o m o ” o  M u n ic íp io  irá  A t e n d e r , p o r  E x e m p l o ,
o  D ir e it o  à Sa ú d e

Tendo em vista o Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente e o Diag
nóstico Institucional, devem ser identificados os problemas a serem enfrentados 
pelo município para garantir direitos das crianças e adolescentes.

A partir das questões identificadas, devem ser estabelecidos os Programas-Projetos 
e/ou Serviços-Atividades específicos, os quais podem conter, basicamente:

a) Ju s tifica tiva :

CompÕe-se dos elementos constantes do Diagnóstico Situacional, ao qual se agre
gam dados provenientes do Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça da In
fância e Juventude, sobre direitos violados

b) os O b je tivo s  (o que se quer alcançar com o Projeto-Atividade):
“melhorar a qualidade de vida de vida da criança e do adolescente que...”

c) as E stra tég ia s do P ro je to -A tiv id a d e  (como o objetivo será alcançado)

d) as A ções e as M e ta s :

9 Ações: identificar aquelas que vão responder (concretizar) as estratégias do Proje
to-Atividade: os Programas, Serviços, Projetos. As prioridades são definidas pelo 
Conselho em razão dos indicadores sociais e dados do Conselho Tutelar e justiça 
da infância e juventude.

• Metas: estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos, custos e prazos para 
execução
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d) as E s tr a té g ia s  para a ação (como vai fazer):
• identificação e atuação sobre fatores críticos da organização, que dificultam a sua 
atuação;
• identificação e atuação sobre fatores de sucesso, que favoreçam a garantia dos di
reitos;

• estabelecendo responsabilidades interinstitucionais (legais; de financiamento; 
quanto às formas de cooperação);
• estabelecendo o sistema de avaliação (controle do Plano);

e) os In d ic a d o r e s  &  R e s u l ta d o s

P r o je t o s  /  A t iv id a d e s

Trata-se de uma síntese dos projetos/atividades apresentados de forma descritiva 
no item anterior, cuja proposta de formulários se apresenta a seguir:
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PROJETO/ATIVIDADE:___________________________

Órgão responsável pela ação (com base em lei): _______

Órgão(s) financiador (es): ___________________________

Organização(Ões) executor(es): (a) governamentais: ___

(b) não-governamentais:

OBJETIVO(s)

JUSTIFICATIVA

METAS FÍSICAS/CUSTO

DESCREVER A ACÃO QUANTIFICAR (se possível)
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PLANO DE APLICAÇÃO DO FIA (despesas cujo valor devem ser transportados 
para o orçamento do FIA)

ITEM ORÇAMENTO VALOR

• Transferência a Instituições Privadas quando houver convênio com O N G ’s

• Transferência a Instituições Públicas quando envolver convênios com O N G s

• Material de Consumo quando execução ocorrer pelo órgão
ao qual o FIA encontra-se vinculado

• Serviços de Terceiros Idem

• Equipamentos Idem

s Diárias Idem

• Outros Idem

Identificar um problema social comum aos municípios da sua região e criar um 
Projeto/Atividade (projeto = ação que tem começo e fim; atividade = ação conti
nuada permanente) que venha solucionar ou amenizar a problemática social.
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FUNDOS PÚBLICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Edson Araújo Cabral

Idéias-guia: Para ga ran tir  a efetivação dos d ire itos  da criança e do 
adolescente , o E s ta tu to  prevê um  m ecanism o de f in an c iam en to  da 
política  dc a ten d im en to  desses direitos: são os fundos, cujas carac
terísticas o texto analisa.

O funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(ou Fundo da Infância e da Adolescência) é uma das diretrizes da política de aten
dimento da lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 88, III). 
Neste artigo, o Estatuto prevê a criação de fundos em todos os níveis de governo - 
federal, estaduais e municipais. E vincula sua gestão ao Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente. Este Conselho tem competência de deliberar sobre o 
seu orçamento e sua aplicação.

De acordo com a Lei 4.320/64, fundo especial é “o produto de receitas especificadas 
que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação

Quatro informações são dadas na definição acima:

9 o fundo é criado por lei;
• tem receitas especificadas na própria lei;
• destina-se à realização de serviços ou objetivos previamente determinados;
• tem normas especiais de aplicação, isto é, especificidades de gestão, prestação e 
tomada de contas. 1

1 .  F i n a l i d a d e

Esse Fundo público especial é criado para assegurar ações de atendimento a crian
ças e adolescentes em áreas prioritárias. Considerando as definições de áreas da 
política de atendimento expostas no Art. 87, o Fundo deverá cobrir os serviços 
especiais de proteção, como os descritos nos incisos III, IV e V, a saber:

183



MÓDULO III

III  - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às ví
timas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV  - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e ado
lescentes desaparecidos;

V  - proteção jurídico social por entidades de defiesa dos direitos da criança e do 
adolescente.

2 .  F o n t e s

#
A lei prevê as seguintes fontes de financiamento dos Fundos:

Dotações orçamentárias

Após a criação e regulamentação, os recursos do Fundo devem estar previstos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária: “Acompanharão a lei de 
orçamento quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos Fundos Especi- 
ais” (Lei 4.320/64, Art. 2o).

Cabe ao Conselho de Direitos a elaboração do Plano de Ação e a montagem do 
Plano de Aplicação. Quando o Fundo for criado com o exercício financeiro em 
andamento, a inclusão dos valores dar-se-á por Créditos Especiais. O Fundo tam
bém pode receber recursos não contemplados no orçamento. Estes recursos inte
grarão o Fundo através dos chamados Créditos Suplementares.

O Art. 167, inciso IV da Constitução Federal, veda a vinculação da receita de 
impostos a órgãos e fundos de despesas com uma ressalva, como a destinação de 
recursos, manutenção e desenvolvimento do ensino.

Doações de pessoas físicas ou jurídicas

A partir de 1994, são as seguintes as regras de doações a fundos:

pessoa física: pode deduzir até 12% do imposto devido (Lei 9.250, de 26.12.95, 
Art. 12);
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pessoa jurídica: pode deduzir do Imposto de Renda mensal ou anual, desde que 
não exceda 1% do imposto devido. O valor da doação não será dedutível como 
despesa operacional (Lei 8.981/95, Art. 34).

Multas e penalidades

As multas decorrentes de condenação em ações cíveis e processos administrativos 
previstas nos artigos 228 a 258 do ECA reverterão para o Fundo (apenas para o 
Fundo municipal).

Como nos demais procedimentos do Estatuto, ante uma denúncia de irregularida
de (de iniciativa de qualquer cidadão), o Promotor de Justiça instaura o procedi
mento de responsabilização do violador do direito da criança ou do adolescente. O 
juiz determina o valor da multa, dentro dos limites previstos. Se o Fundo não es
tiver regulamentado, as multas serão depositadas em banco oficial, numa conta 
especial, com correção monetária (Estatuto - Art. 214).

Outras fontes

Além das supra citadas, podem compor esse Fundo:

9 auxílios,
• doações e depósitos diversos,
9 transferências dos governos federal e estadual,
8 doações de governos e organismos nacionais e internacionais,
9 receitas de aplicações no mercado financeiro,
• contribuições resultantes de campanhas de arrecadação de fundos..

3. D estinação dos Recursos

A lei municipal deve dizer claramente para que objetivo e serviços se destinam os re
cursos arrecadados. Dado que o estabelecimento desses Fundos públicos é uma das 
diretrizers da política de atendimento do Estatuto, a destinação natural desses recur
sos será para os programas especiais de atendimento e proteção, como já foi dito.
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Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, como os abandona
dos (art. 260), autores de ato infracional, drogados, vítimas de maus tratos, meni
nos (as) de rua, entre outros, devem merecer proteção especial e preferência na 
aplicação dos recursos do Fundo (art. 87, III).

As dotações do Fundo não se destinam à criação ou manutenção das estruturas 
dos Conselhos de Direitos ou Tutelares.

Também não devem ser destinadas à remuneração dos Conselheiros Tutelares. De
acordo com o Art. 134 do Estatuto, essa obrigação é do Município.

As áreas de capacitação de recursos humanos, de estudos, pesquisas e divulgação 
de ações de defesa dos direitos, para uma ação mais qualificada, podem eventu
almente ser financiadas com recursos do Fundo, sempre de acordo com critérios 
fixados pelo Conselho de Direitos. A destinação deve integrar o Plano de Aplica
ção de Recursos.

4. G estão: Atribuições do C onselho de D ireitos

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma instância pública de 
participação democrática, tendo a atribuição básica de deliberar e controlar as 
ações (CF 204, II e ECA 88, II). Não é a privatização do Estado nem a estatização 
do privado.

O Fundo é vinculado ao Conselho (Estatuto -  art. 88, IV), cabendo-lhe a gestão 
(Estatuto -, art. 214) e a “fixação de critérios de utilização, através do plano de apli
cação das doações subsidiadas e demais receitas "(Estatuto -  art. 260). A lei 8.242, de 
12.10.91, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles
cente (CONANDA) manteve essas atribuições - fixar critérios de utilização e gerir 
o Fundo.

Como o Conselho somente delibera, não executa, torna-se necessário definir um 
mecanismo facilitador da gestão executiva, que será um órgão da estrutura do Exe
cutivo municipal. Tanto pode ser o próprio Gabinete do Prefeito, como uma Se
cretaria Municipal, como a de Finanças, Administração ou Planejamento (no âm
bito municipal).
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As competências desse órgão executivo podem ser as seguintes:

• executar e acompanhar as ações dos programas do CMDCA;

• coordenar a aplicação dos recursos

• obter informações sobre a receita e despesa, através de balancetes mensais, execu
ção do orçamento municipal e demais relatórios de execução;

• coordenar-se com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal com o objetivo 
de manter o controle dos bens patrimoniais do Conselho;

• articular-se com as Secretarias Municipais setoriais.

As funções do Conselho não colidem com o papel do Governo Municipal, mas 
exigem uma mudança tanto da sociedade civil, quanto do Governo, no que diz 
respeito ao exercício da democracia participativa. Não é uma usurpação do poder. 
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através 
de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais”. (Esta
tuto -  art. 86).

Em resumo,

CONSELHO (Governo + Sociedade Civil) GOVERNO

• Delibera 9 Contabiliza

• Acompanha 9 Executa

0 Mobiliza • Administra

9 Controla • Fiscaliza

• Avalia * Presta contas

Por disposição da lei, o ordenador de despesas só pode ser um servidor público. 
Como as demais dotações orçamentárias, a execução do Fundo está sujeita ao con
trole interno e externo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas.
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5. P ossibilidades e L imites da Implantação do Fundo

Entre as possibilidades do Fundo podem ser alinhadas as seguintes:

• Meio de realização do ECA

• Gestão participativa

• Democratização das informações financeiras 

8 Destinaçao racional de recursos

8 Simplificação e agilização na arrecadação e destinação dos recursos 

8 Doações com dedução do Imposto de Renda 

8 Aplicação das multas previstas no ECA.

Quanto aos limites, apontam-se estes:

® Falta de vontade política

• Cultura da administração centralizada

8 Pouco conhecimento de suas vantagens e funcionamento 

8 Informações e finanças não democratizadas 

8 Paternalismo e clientelismo ainda presentes

8 Falta de conhecimento das partes e mecanismos do orçamento municipal e sua 
estrutura complexa e tecnicista

8 Experiência negativa de alguns fundos mal administrados e/ou com objetivos 
desvirtuados

0 Dedução das doações do IR não suficientemente motivadoras

6 .  O p e r a c i o n a l i z a ç ã o

8 Criação: por Lei municipal específica.

8 Regulamentação: por Decreto do Chefe do Executivo (Prefeito municipal, por exem
plo) de acordo com a Constituição Federal e a Lei Federal 4.320/64, arts. 71 a 74.

8 Procedimento para a criação do Fundo: autorização legislativa (CF, art. 167)
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9 Exigências: CF, art. 165 estabelece normas de gestão financeira e patrimonial e 
condições para a instituição e funcionamento de fundos, art. 167, IV veda qual
quer vinculação de receita de impostos a órgão ou fundo.

7. Estratégias de C aptação de Recursos

8 Elaborar diagnóstico técnico-situacional sobre a realidade local da criança e do 
adolescente.

• Divulgar os resultados do diagnóstico mediante reuniões, cartilhas, panfletos, 
palestras aos segmentos influentes do município: comércio, indústria, rádio, tv, 
jornais, clubes de serviço, entidades religiosas e filantrópicas, Forças Armadas, po
lícias civil e militar, câmara de vereadores e judiciário.

9 Sensibilizar pessoas físicas e jurídicas para fazer denúncias de violações dos direi
tos da criança e do adolescente e para fazer doações ao Fundo

9 Criar fluxo de informações com o Judiciário, visando a identificar o volume de 
recursos resultantes da aplicação de multas previstas no Estatuto.

® Promover intercâmbio governamental e não-governamental, nacional e internaci
onal, em busca de apoio a programas para crianças e adolescentes do município.

• As doações para o Fundo deverão ser feitas junto ao gestor do mesmo, que expe
dirá recibo correspondente ao valor da doação recebida (valor que pode ser abatido 
do Imposto de Renda).

9 Os recursos carreados para o Fundo deverão ser depositados em Banco oficial, 
em contas bancárias específicas para cada fonte de receita do Fundo, a fim de evi
denciar sua gestão transparente e para melhor controle do Conselho de Direitos.
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SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS -  DEFESA

A b r a n g ê n c i a

O Módulo IV está organizado em torno do eixo da Defesa e dos agentes e órgãos 
que a efetivam, bem como dos instrumentos de que dispõem para responsabilizar 
os violadores dos direitos das crianças e adolescentes.

É desenvolvido em quatro capítulos:

1. Funções e atribuições dos Conselhos Tutelares
2. O papel dos Centros de Defesa
3. Os procedimentos e as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente
4. As medidas sócio-educativas

O b j e t i v o s  P e d a g ó g i c o s

Ao final deste Módulo, o formando deve ter assimilado conhecimentos e formado 
convicções em torno das seguintes idéias:

• Os Conselhos Tutelares são talvez a mais ousada e polêmica disposição do Esta
tuto para garantir a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Escolhidos pela 
própria comunidade, conforme o Art. 131, os conselheiros ajudam a concretizar a 
responsabilidade que o Estatuto exige da sociedade em relação à proteção integral 
de crianças e adolescentes.

• Os Centros de Defesa têm papel peculiar no Sistema de Garantia de Direitos, 
como especializados na proteção jurídico-social, prevista no Estatuto.

• O Estatuto procura cercar de todos os cuidados tanto a guarda e atendimento, 
como a defesa das crianças e adolescentes. Daí o nível de detalhes com que trata 
dos procedimentos para apurar irregularidades nos procedimentos relativos à famí
lia, às instituições de atendimento e ao processo de apuração de ato infracionah.

• O Estatuto não criou um sistema sancionador especial para os adolescentes, 
como dizem os seus opositores, antes estendeu aos infratores o devido processo
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legal, o contraditório e a garantia de ampla defesa dando-lhes garantias que res
guardam sua dignidade e sua condição de ser humano em desenvolvimento. Daí a 
consideração das medidas sócio-educativas que, embora tenham também a finali
dade de proteger e recuperar, são, nitidamente, medidas sancionadoras, de caráter 
essencialmente educativas.

«
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FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 
DOS CONSELHOS TUTELARES

Paulo César Maia Porto

Idéias-guia: Os Conse lhos  Tutelares são órgãos de fiscalização, aos 
quais compete  averiguar o descum prim en to  dos direitos fu n d a m e n 
tais às crianças, e n c a m in h a n d o  os casos confo rm e  sua gravidade.  
Existem nos munic íp ios ,  e são compostos  por  cidadãos eleitos pela 
comunidade.

O Conselho Tutelar localiza-se no eixo da defesa, sendo seu papel intervir sempre 
que os direitos das crianças e adolescentes sejam violados.

Assim está escrito no art. 131 do Estatuto:

A rt. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direi
tos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Vamos analisar o que diz o artigo:

Órgão perm anen te  ... ______  ______  ________  _______

Permanente significa perene, contínuo, duradouro, estável. OpÕe-se à expressão 
“temporário”. Um órgão temporário é criado para atender a uma situação específi
ca, extinguindo-se após algum tempo. O Conselho Tutelar, no entanto, é órgão 
permanente — uma vez criado, não pode ser extinto.

Órgão autônom o . . ._______________________ _____________________________________

Embora seja um órgão da administração pública municipal, não há nenhum órgão 
hierarquicamente superior ao Conselho Tutelar. Ou seja, ele tem poder de decisão 
em última instância. Só o Judiciário pode rever decisões do Conselho, se as consi
derar ilegais (Art. 137). No âmbito do Poder Público, nenhum outro órgão detém 
poderes sobre o Conselho Tutelar, agindo este livremente, conforme seus membros 
decidirem. Os limites, é claro, estão na lei; mas dentro da lei, a decisão cabe uni
camente ao Conselho.

T X v ' , v
- \  Vá ao
glossário

' D - A
Vá ao 

glossário
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n ã o -ju r isd ic io n a l ...

Jurisdição é um poder do Estado de resolver os litígios, os desentendimentos entre 
os cidadãos, usando da força, se necessário. Por exemplo: o proprietário do imóvel 
ingressa com uma ação de despejo por falta de pagamento contra o inquilino; o 
Juiz determina que o inquilino saia do imóvel sob pena de ser retirado à força.

Só o Poder Judiciário possui jurisdição, ou seja, ninguém mais tem o direito de 
julgar o caso concreto e de resolvê-lo usando a força.

O Conselho Tutelar não é órgão jurisdicional, isto é, não faz parte do Poder Judi
ciário e conseqüentemente não tem poder de julgar. Diante do caso concreto, ele 

® pode determinar uma conduta às partes envolvidas, mas se estas não obedecerem, 
ele terá de buscar o auxílio do Judiciário.

encarregado p e la  sociedade etc.

O resto do artigo tem uma simbologia política. Diz-se “encarregado pela socieda
de” para fazer uma referência indireta ao tempo em que os órgãos que faziam o 
trabalho do Conselho Tutelar eram a polícia e o juiz de menores. O Estatuto, ao 
criar os conselhos tutelares, deseja retirar desses dois órgãos tais funções, atribuin
do-as a um órgão ligado à comunidade, que é o Conselho Tutelar.

A t r i b u i ç õ e s  d o  C o n s e l h o  T u t e l a r

Atribuição, em linguagem jurídica, é a competência ou faculdade conferida por lei 
em razão do cargo ou função (José Naufel). Em outras palavras, é o poder que a lei 
confere a alguém, poder este sempre vinculado à realização de determinada tarefa.

São as seguintes as atribuições do Conselho Tutelar, previstas no art. 136 do Estatuto:

/  - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 
105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I  a VII;

O art. 98 trata da criança e do adolescente em situação de risco:

Art. 98 -A s  medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sem
pre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
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I  —por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II — por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III -  em razão de sua conduta.

O art. 105 cuida da criança (cidadão de menos de 12 anos) que tenha cometido 
ato infracional,______________ _____________

Art. 105 -  Ao ato infracionalpraticado por criança corresponderão as medi
das previstas no art. 101.

A essas crianças ou adolescentes não cabe punição, mas proteção. O art. 101, por 
sua vez, trata das medidas de proteção que podem ser aplicadas:

Art. 101 -  Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autorida
de competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I  — encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabili
dade;

I I -  orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III — matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;

IV -  inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à cri
ança e ao adolescente;

V -  requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hos
pitalar ou ambulatorial;

VI -  inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tra
tamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII — abrigo em entidade;

VIII -  colocação em família substituta.

É preciso considerar que a medida do inciso VIII não pode ser aplicada pelo Con
selho Tutelar, pois só o Juiz tem poder para colocar alguém em família substituta.

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previs
tas no art. 129, I  a VII;

v h S 
Vá ao 

glossário
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O art. 129 trata de medidas aplicáveis aos pais que faltem com seus deveres em 
relação aos filhos:

«

f
,V f  V Ç -  

Vá ao 
glossário

Art. 129 -  São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

I  — encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à famí
lia;

II — inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tra
tamento a alcoólatras e toxicômanos;

III -  encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

IV  -  encaminhamento a cursos ou programas de orientação;

V -  obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar;

VI — obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especi
alizado;

VII — advertência;

VIII -  perda da guarda;

IX -  destituição da tutela; * III

X  — suspensão ou destituição do pátrio poder.

Da mesma forma que no art. 101, os últimos incisos (VIII, XIX e X) dependem 
de decisão judicial, e não podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar.

Vá ao 
glossário

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

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, pre
vidência, trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações.

Convém lembrar que o Conselho Tutelar é também órgão executor, ao contrário 
do Conselho de Direitos, que é meramente deliberativo. Como o Conselho Tutelar 
não possui estrutura para atender a todos os problemas que lhe chegam, deve re
quisitar os serviços especializados do poder público. Requisitar não é pedir, é exi-
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gir. Para que uma requisição do Conselho Tutelar não seja atendida, é necessário 
que haja uma razão muito forte. Se o descumprimento for injustificado, o Conse
lho Tutelar recorrerá ao juiz para que este obrigue o servidor ou autoridade públi
ca a cumprir o determinado.

O mesmo se aplica aos particulares a quem seja determinada uma conduta, e, sem 
motivo relevante, recusem-se a obedecer ao Conselho Tutelar.

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

A violação de algum direito da criança ou do adolescente constitui ato ilícito, ile
gal. Este ato ilícito, dependendo de sua gravidade, poderá se constituir como cri
me ou infração administrativa, sujeitando o infrator às penas da lei. A função do 
Conselho Tutelar é, deparando-se com o ilícito, levar ao conhecimento do Minis
tério Público o fato, para que este tome as providências cabíveis.

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

Vimos anteriormente que o Conselho Tutelar não é órgão jurisdicional. Logo, di- 
versas situações escapam de sua competência, pois só podem ser resolvidas por um 
juiz de direito. Diante delas, cabe-lhe provocar o judiciário.

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

\ ' ÍM±X: 1 >
Vá ao 
ssário

O cidadão, a partir de 12 anos, passa a responder criminalmente pelos atos que 
pratica. No entanto, se o ato infracional praticado for de pequena importância, e 
evidenciar-se que o infrator precisa, para sua recuperação, de alguma medida 
protetiva, o juiz da Infância e da Juventude que o julgar pode indicar alguma das 
medidas, previstas no art. 101, de I a VI, e delegar a sua aplicação ao Conselho 
Tutelar. Entende-se que um órgão vinculado à comunidade tenha melhores condi
ções de aplicar a medida.

VII - expedir notificações;

Notificação é uma comunicação oficial. Através de uma notificação, o Conselho 
Tutelar leva suas decisões ao conhecimento dos interessados. Podem ser utilizadas 
notificações para chamar a pessoa a conversar; para determinar uma medida qual
quer; para alertar a pessoa sobre seu comportamento etc.
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VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente 
quando necessário;

Para resolver determinados problemas, pode fazer- se necessário providenciar, no 
menor espaço de tempo possível, a regularização de seus documentos. O Conselho 
Tutelar tem o poder, neste caso, de requisitar a qualquer oficial do registro civil 
certidões de nascimento e de óbito.

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

Entende-se que o Conselho Tutelar, por sua atividade próxima aos problemas do 
cotidiano, disponha de informações úteis para auxiliar o Executivo municipal a 
definir de maneira mais adequada, na proposta orçamentária, as prioridades a se
rem atendidas.

t f «  .
..v,p .

Vá a o 
glossário

X  - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direi
tos previstos no art. 220, § 3 o, inciso II  da Constituição Federal;

Com o fim do regime militar, acabou a censura prévia. Desta forma, os meios 
de comunicação ficam livres para veicular o que bem entendem. Só que a li
berdade implica responsabilidade. Se os programas ou anúncios veiculados 
atingirem os princípios morais básicos da sociedade, cabe ação judicial contra 
a emissora, e essa ação pode ser movida tanto pelo Ministério Público como 
pelo Conselho Tutelar.

■ f c - C .

-m
Vá ao 

glossário

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

Entendendo o Conselho Tutelar que a criança ou adolescente não pode permane
cer na companhia de seus pais, caberá provocar o Ministério Público para que 
este, se concordar, mova uma ação visando à suspensão ou quebra do pátrio poder.

G e n e r a l i d a d e s

A função do Conselho Tutelar é descobrir onde está acontecendo uma violação aos 
direitos de crianças e adolescentes. Diante do caso concreto, cabe-lhe:
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• Agir para que cesse a violação, fazendo retornar a situação ao estado anterior: 
por exemplo, se encontra um adolescente preso irregularmente, deve aunar rara 
soltá-lo.

m
• Depois da violação ocorrida, promover a responsabilização do agressor, ratenn:- 
o responder, judicial ou administrativamente, pelos erros que cometeu; no exem
plo anterior, cumpre denunciar os policiais pela prática da prisão ilegal e dos ce
rnais abusos de autoridade verificados.

Se o Conselho não realizar ambas as tarefas, estará fugindo de sua responsabilida
de, passando ele próprio a violar os direitos da criança e do adolescente. De nada 
adianta resolver o problema, se o agente responsável pelo descumprimento da lei 
não for responsabilizado por sua ação.

Mas é importante salientar que a atuação do Conselho é direcionada no sentido de 
fazer funcionar o Sistema de Garantia de Direitos, de modo que toda e qualquer 
instituição, pública ou particular, cumpra seu papel. Não é função do Conselho 
Tutelar suprir a ausência de políticas públicas. Assim, se falta creche, não pode o 
Conselho abrigar a criança; se falta escola, não lhe cabe fundar uma sala-de-aula; 
se falta hospital, não será ele a cuidar do doente, etc.

Há uma tendência, diante da falta de funcionamento de alguns serviços públicos, 
a tentar substitui-los. Fosse esse o papel reservado aos Conselhos Tutelares, sua 
estrutura seria quase do tamanho da própria Prefeitura à qual pertence.

O Prof. Edson Sêda, depois de alertar para as reais funções do Conselho Tutelar, e 
seu papel no sistema de garantias, faz o seguinte comentário:

(. . . ) o Conselho Tutelar não é pronto-socorro. Se alguém está batendo em al
guém, há a necessidade de um pronto socorro de segurança pública (e não de 
um conselheiro que vá de madrugada brigar com o agressor); se alguém já  ba
teu em alguém que está ferido, o que se necessita é de um pronto socorro médi
co (e não de um conselheiro que vá, solidariamente, chorar o braço quebrado 
da vítima); se alguém está desvalido (perdido, abandonado, desprotegido), essa 
pessoa precisa de um pronto socorro social (abrigo). Muitos municípios criam 
conselhos Tutelares para fazer esse trabalho de pronto socorro. Não é essa sua 
função. Sua função é intervir depois que o pronto socorro cumpre sua tarefa, 
ou quando o pronto socorro ameaça ou viola direitos. Em muitos casos, o con-
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selheiro se transforma em transportador de pessoas para delegacias, prontos-so
corros, abrigos ou para(!) sua própria casa (que, de residência privada, se trans
forma em abrigo público. É  isso que as pessoas realmente querem com o Con
selho Tutelar?).

Por fim, restam algumas considerações de natureza administrativa:

Deliberações: o Conselho Tutelar só pode decidir em conjunto. Havendo divergên
cia, vale a posição da maioria. O conselheiro não pode, sozinho, tomar decisões 
que comprometam o Conselho.

Cargo de conselheiro: junto com o Conselho Tutelar, são criados cinco cargos pú
b l ic o s  de conselheiro. O conselheiro é, portanto, um servidor público. Sua 

investidura no cargo depende de: a) eleição, nos termos da lei; b) nomeação, pelo 
Prefeito. Uma vez nomeado, só perde o cargo depois que acaba seu mandato; antes 
disso, só se cometer falta grave e for exonerado após inquérito administrativo em 
que seja garantido seu direito de defesa.

Força do Conselho: embora não tenha poder de resolver pela força as questões so
bre as quais decide, o Conselho Tutelar pode, conforme o art. 136, III, “b”, do 
Estatuto (sobre o qual já falamos), recorrer à justiça para fazer cumprir sua deci
são. E mais: o agente público ou particular que dificultar a ação do Conselho co
mete o crime previsto no artigo 236 do Estatuto:

Art. 236  — Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do 
Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de fu n 
ção prevista nesta Lei.

Pena -  detenção de seis meses a dois anos.
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O PAPEL DOS CENTROS DE DEFESA
Margarita Bosch Garcia

Idéias-guia: Centros de Defesa e Conselhos Tutelares têm papéis 
diferenciados e complementares no Sistema de Garantia de Direi
tos. A começar de sua própria origem: enquanto estes foram cria
dos pelo próprio Estatuto, os Centros de Defesa já existiam e 
atuavam, sendo explicitamente reconhecidos por ele. O texto faz um 
balanço do estado de implementação dos eixos do Sistema de Ga
rantia de Direitos e demarca os campos de atuação específica de 
uns e de outros.

A intenção deste tema é partilhar a reflexão que temos aprendido da prática de 
Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ao longo dos últimos 
anos. Estas idéias são antes pontos de partida do que de chegada, buscam estimu
lar a continuação da reflexão, de modo a torná-la ação e intervenção em favor das 
crianças e adolescentes.

Dado este caráter progressivo de construção de idéias, os resultados do III En
contro da Rede Nacional de Centros de Defesa - realizado no Recife em 1993 
- tornam -se uma referência obrigatória. Na verdade, voltaremos sobre vários 
pontos já refletidos naquela oportunidade e ao longo de outros tantos encon
tros. M uitos aspectos podem  parecer reiterativos, outros ainda não foram  
consensados, outros já tiveram uma maturação maior. Em todo caso, o im por
tante é perceber que mesmo os pontos que se repetem vão sendo enriquecidos 
a cada m om ento com novas experiências e informações oriundas da prática so
cial, e nesse processo vão-se construindo novos conhecim entos e teorias que 
voltam para ilum inar as novas intervenções. Nesse sentido, a realidade sempre 
m utante tem um papel pedagógico im portante, desde que sejamos capazes de 
m anter nossas m entes abertas e desenvolvamos a capacidade de sistem atizar 
nossas experiências.
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1. D ir eito s  da  C ria n ça , um P roblem a  P o l ít ic o

Vá ao 
glossário

t

Ao longo dos anos de vigência do Estatuto, cresce a convicção de que o proble- 
ma dos direitos da criança e do adolescente é absolutamente e antes de qual
quer outra coisa um problema político, um problema de prioridades. Embora 
reconhecendo a importância dos aspectos técnicos para a sua resolução, não 
acreditamos que sejam estes os responsáveis pela insuficiente implementação 
deppolíticas de garantia de direitos. Ao longo do processo de implementação 
do Estatuto, em muitos momentos privilegiaram-se os aspectos técnicos e se 
esqueceram ou postergaram os aspectos políticos, que em definitivo são os que 
realmente vão promover a vigência e implementação desses direitos.

A aprovação da Constituição de 88 e posteriormente a promulgação do Estatuto, 
em 1990, acontecem no bojo de um processo de redemocratização. Às vezes, até 
se pensa que isto se deve exclusivamente à pressão dos Movimentos Sociais. Evi
dentemente eles tiveram importância, porém outros fatores, como o esgotamen
to de alguns dos modelos de desenvolvimento, mudanças nos meios de produ
ção, esgotamento de alguns sistemas políticos, esgotamento político das ditadu
ras são aspectos relevantes que contribuíram para as modificações no panorama 
político e para o estabelecimento de um processo de redemocratização. No en
tanto, esse aperfeiçoamento democrático ocorre simultaneamente a um processo 
de recessão econômica, fato este que irá limitar a capacidade de aperfeiçoamento 
das práticas democráticas.

Nessa recessão da economia e nesse processo democrático ocorre também uma 
transformação do próprio Estado. Há falta de dinheiro, uma proposta de pouco 
Estado - o Estado mínimo. Ao dizer Estado mínimo, dizemos duas coisas: um 
Estado que quer ter menos funções, que quer assumir menos papéis e também que 
deixa um pouco vagas essas mudanças: ora age como regulador, ora não regula 
nada e deixa tudo ao sabor do mercado, ora intervém em alguns campos.

v * - ç.
Vá ao 

glossário

Ocorrem também modificações no campo social: surgem novos Movimentos Soci
ais (alguns que já vêm de antes do fim da Ditadura) e, contracenando com esse 
Estado mínimo, surgem com força as organizações da sociedade civil - as ONGs- , 
que logo passam a ser vistas como o chamado ' terceiro setor”. É o setor da presta
ção de serviços, que não tem, necessariamente, muito a ver com a proposta políti
ca das ONGs; mas, como tudo é uma questão de marketing e como o “terceiro
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setor” tem mais marketing do que as Organizações Não-Governamentais, esta no
menclatura vai tomando espaço junto com a proposta de reforma do Estado que 
cunha também o nome Organizações da Sociedade Civil - OSC, em substituição a 
Organizações Não-Governamentais - ONGs. Tudo isso tem grandes implicações 
para as tarefas de controle social e para aquelas essencialmente políticas.

Vá ao 
glossário

Vá ao 
glossário

Este novo modelo de gestão proposto ocorre no âmbito de uma cultura - formada 
ao longo de quinhentos anos - de não-participação e de não-controle social, 
exatamente o que constitui, do lado positivo, os pilares da nova gestão democráti
ca. Isto representa uma novidade e um desafio para todos, pela pouca prática soci
al acumulada na memória social.

Hoje podemos ver, com muita clareza, o Governo que fala de solidariedade, que é 
um valor ético, e a Sociedade que fala de direitos, que são uma conquista demo
crática. Há uma tensão entre a Solidariedade e o Direito: o movimento pela soli
dariedade nao é necessariamente igual ao movimento por direitos. A solidariedade 
é movida por um sentimento humano de empatia; o direito é luta social por reco
nhecimento de obrigações recíprocas entre iguais, tem um caráter mais político, 
embora compreenda aspectos da solidariedade.

Este é o contexto em que o Estatuto é aprovado, e a partir do qual queremos foca
lizar a intervenção e a relação dos Centros de Defesa e dos Conselhos Tutelares.

Ocorrem também modificações de discurso: há uma vulgarização e até apropriação 
do nosso discurso. Na passagem da ditadura para a democracia, constrói-se um 
discurso político que, no final da Ditadura, transformou-se no discurso de todos. 
Todos falam de Direitos Humanos, todos falam de Políticas Públicas, todos falam 
de participação social. Mas todas essas frases e palavras têm conteúdos muito dife- 
rentes, dependendo de quem as pronuncie e em que espaço elas sejam ditas. Todas 
essas ocorrências vão influenciar as possibilidades de implementação da gestão de
mocrática, da gestão participativa, da vigência de direitos, etc.

Acontece ainda uma mudança muito grande de gestão. A gestão deixa de ser do 
âmbito apenas do Governo, para ser uma gestão de Estado, participativa. Tem 
muita gente que acredita que esse modelo de gestão representa exclusivamente 
uma conquista social. Representa, de fato. Tem uma grande percentagem de con
quista, mas também, tem muito de concessão e de transferência de responsabilida
des do Governo para a Sociedade.
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MÓDULO IV

2. Centros de D efesa e C onselhos T utelares

iA I v-».- ... ....... . . .
Os Centros de Defesa existem por uma vontade da sociedade, da comunidade, dos/  -

glosfario gruPos populares, dos profissionais da área do Direito; enfim, dentro do âmbito 
não-governamental, da Sociedade Civil. Eles pretendem ser, pela própria natureza 
da sua intervenção, um espaço público de intervenção que utiliza um instrumen
tal jurídico junto a outros instrumentais sócio-políticos, como a mobilização soci
al, a formação, a proposição de políticas públicas, a comunicação social, a direção 
político-cultural. Isto os diferencia de um escritório de advocacia que vai utilizar o 
instrumental jurídico sem uma pretensão de intervenção social ou política, embo
ra toda intervenção jurídica carregue consigo uma ideologia e uma postura políti
co-ideológica.

No Estatuto da Criança e do Adolescente, os Centros de Defesa adquirem atribui- 
S ções legais, passam a integrar uma das linhas da Política de Atendimento, pela 

vlosiário P r e s t a Ção de serviços ou por programas que oferecem assistência jurídico-social aos 
direitos da criança e do adolescente.

Deste modo, os Centros de Defesa são uma instituição de natureza social, comu
nitária, não-governamental, que, sem perder essa sua natureza, situam-se no cam
po da Política de Atendimento de responsabilidade do Estado. A sua intervenção 
se dá no âmbito estatal e sua existência está prevista no artigo 87 do Estatuto.

Isso representa para os Centros de Defesa um desafio grande, porque implica em 
desenvolver novas capacidades de intervenção, novas habilidades para poder res
ponder a essa dupla função que eles passam a ter na Sociedade e no Estado.

Deste modo, também se consolida a intervenção e luta institucional no campo 
dos direitos da criança e do adolescente. Os Centros de Defesa vão manifestar-se 
e intervir através de sua institucionalidade; vão intervir em seu próprio nome e, 
para isso, vão ter que prever esta atribuição e competência nos seus Estatutos. 
Isto lhes permitirá ingressar com ações na Justiça para fazer valer os direitos da 
criança e do adolescente.

Esta intervenção institucional pode também ser implementada de maneira articu
lada ou concomitantemente com órgãos públicos, tais como o Ministério Público, 
e/ou com outras Instituições da Sociedade Civil. Mediante este tipo de interven
ção, os Centros de Defesa fortalecem o desenho democrático, porque assumem e
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começam a praticar, a partir do espaço da Sociedade Civil, a defesa de direitos 
com instrumentais jurídico-sociais e políticos que lhes conferem uma peculiarida
de em relação a outras formas de organização e intervenção social.

3. C entros de D efesa e Entidades de Atendimento

Pelo instrumental que eles usam e pela posição que ocupam dentro do campo da 
defesa de direitos de crianças e do adolescentes, diferenciamos um Centro de Defesa 
de uma entidade de atendimento, por exemplo. Embora ambas as intervenções 
atendam a crianças e adolescentes, promovam e defendam os seus direitos, a 
atividade dos Centros de Defesa constitui um tipo de intervenção diferente, pois ela 
ocorre no eixo da defesa do Sistema de Garantia de Direitos. O fato de intervir num 
âmbito historicamente reservado ao Estado abre uma possibilidade importante de 
democratização desse espaço, fortalece o papel da sociedade civil. O importante, no 
entanto, é que existam intervenções em todos os eixos do Sistema de Garantias e que 
essas intervenções tenham caráter institucional. Deste modo, implementa-se e forta
lece a democracia, a autogestão de direitos e a luta institucional. E completa-se o 
campo estritamente político com a contribuição especifica jurídico-social.

Hoje corremos o risco de que nossa consciência jurídica esteja aquém dos direitos 
conquistados; de não saber utilizar toda a potencialidade que os instrumentos de 
defesa da cidadania possibilitam, como decorrência do processo democrático e do 
alargamento das possibilidades de participação social em seu exercício. Assim, o 
risco que corremos é o de não ter capacidade suficientemente desenvolvida ou lei
tura política suficientemente acurada. De ficarmos aquém dos direitos. Risco de 
que haja, para a criança e o adolescente, mais garantia do que prática de defesa de 
direitos. Há indicadores que sinalizam para esse risco: em recente levantamento de 
dados do Departamento da Criança (Ministério da Justiça), constata-se que 40% 
dos adolescentes privados de liberdade encontram-se em situação ilegal. Isto é 
uma prova cabal de que nossa consciência cidadã está aquém dos direitos garanti
dos; e de que, enquanto Centros de Defesa, estamos sub-utilizando as possibilida
des que a própria legislação prevê para garantir e defender os direitos dos adoles
centes. Isso é um enorme desafio para os Centros de Defesa, para o cumprimento 
da missão institucional de utilizar com presteza todos os recursos legais para ga
rantir direitos das crianças e dos adolescentes.
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Por outro lado, e ao mesmo tempo, os Centros de Defesa devem exibir posições 
políticas no campo social - típicas do eixo de Controle Social- consistentemente 
com a sua tradição histórica de militância, de lutar sempre para alargar as frontei
ras da democracia e ampliar os direitos. Faz-se necessária uma postura muito lúci
da para intervir competentemente nos eixos da Defesa e do Controle Social. No 
primeiro, os Centros de Defesa advogam o cumprimento da lei: que a lei se torne 
vigente; no outro, o eixo do Controle Social, os Centros advogam, junto aos de
mais movimentos sociais, por novos direitos ainda não positivados. Ocorre um 
movimento de um eixo para outro, como um deslocamento do campo social para 
o campo do direito positivo. Este fato pode até influenciar - se não explícita, pelo 

« menos tacitam ente — , o comportamento organizacional, inclusive, impedindo 
por vezes a plena utilização de todos os recursos legais para defesa de direitos, por 
tender a priorizar apenas os aspectos políticos.

4. O Sistema de Garantias de D ireitos

O Sistema de Garantias teve a sua primeira formulação pública elaborada por 
Wanderlino Nogueira Neto, no III Encontro da Rede Nacional de Centros de 
Defesa no Recife, no ano de 1993, e posteriormente foi desenvolvido por várias 
instituições, dentre elas o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 
- C EN D H EC. Estas instituições encontram no Sistema de Garantias uma chave 
de interpretação, compreensão e articulação de idéias, de estratégias de interven
ção, de identificação e localização dos diferentes órgãos incumbidos constitucio
nalmente da defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente. O Sistema 
é co n s titu íd o  por três eixos: P rom oção , C o n tro le  Social, D efesa/ 
Responsabilização.

Eixo do Controle Social

Focalizamos primeiro o eixo do Controle Social, porque acreditamos que este é 
o lugar da Sociedade Civil. Este eixo não aparece explicitamente na letra do 
Estatuto, mas a sua existência é condição fundamental para a intervenção no 
campo da garantia de direitos, seja no eixo da Promoção, seja no da Defesa. A 
A N C ED  e os C en tros de Defesa devem in tegrá-lo  com p rio ridade  e em
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primeiríssimo lugar; isto é condição para a legitimidade de sua intervenção 
nos outros eixos do Sistema, previstos no Estatuto. Este é o campo da organi
zação social, da mobilização social, da luta por novos direitos, pela ampliação 
da democracia. E o lugar da política em todos os sentidos, tanto no sentido da 
política da criança como no da política partidária, da política sindical ou dos 
Movimentos Sociais.

Eixo da Defesa

Focalizando agora o eixo da Defesa/Responsabilização, nele encontramos a 
especificidade de nossa intervenção: o especifico não é cuidar de crianças e adoles
centes, e sim, ter como intervenção e prática social a defesa: Defesa de Direitos.
Esta é a nossa especificidade: defesa jurídico-social.

Os Centros de Defesa e os Conselhos Tutelares, entre outros, têm como objetivo: 
garantir, via defesa juridico-social, os direitos da criança e do adolescente. Poderia 
ser qualquer outro direito de cidadania, como o direito à terra ou ao meio-ambi- 
ente. Qualquer direito encontra no eixo da defesa uma oportunidade de interven
ção para a sua garantia. Portanto, é a natureza da intervenção que nos confere 
especificidade e não, o público-alvo que defendemos. Nesse eixo, o Estatuto prevê 
diversos agentes públicos e comunitários: o Conselho Tutelar, como um órgão 
público e, entre os órgãos da Sociedade Civil, também os Centros de Defesa, 
como organizações especializadas na defesa jurídico-social , além de outras entida
des sociais que, mesmo não tendo como prioritária a defesa dos direitos da criança 
e do adolescente, integram às suas intervenções a possibilidade de intervir na de
fesa de direitos de cidadania.

Esta localização comum entre os Conselhos Tutelares e os Centros de Defesa per
mite a definição de relações entre ambos. Eles localizam-se dentro de um mesmo 
eixo que, por sua vez, é parte integrante de um Sistema mais amplo de Garantia 
de Direitos. Deste modo, ambos passam a ter possibilidades de intervenção seme
lhantes e complementares.

Nesse mesmo eixo, operam outros agentes com os quais também devem-se estabe
lecer relações: o Judiciário, o Ministério Público e os Órgãos de Segurança. Todos ^  
estes atores têm de comum a responsabilização pela omissão, pela não garantia ou glossi^:. 
violação de direitos da infância e da juventude.
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Ainda é baixo o desempenho e baixa a reflexão sobre as possibilidades de relação 
entre esses agentes. Os Centros de Defesa têm praticado e colocado em ação o 
instrumental jurídico-social, mas, em definitivo, esta pratica ainda é incipiente, 
sobretudo no aspecto de resultados concretos de garantia de direitos.

O diálogo com o Judiciário ainda é pouco freqüente, ainda não se chega a ter 
uma visão e interpretação compartilhadas dos direitos; e com freqüência nas 
decisões judiciais vigora uma interpretação da lei que não considera integral
mente o avanço que representa a Proteção Integral, e escorrega ainda para uma 
prática de caráter punitivo ou descriminador. Ainda se utiliza e interpreta a 
legislação do Estatuto de uma maneira inadequada, e não se esgotam as possi
bilidades para além da primeira instância de decisão, além de não se praticar 
nenhum  tipo de controle por parte da sociedade, nem de interpor nenhum  
tipo de recurso.

Os desafios neste campo ainda são enormes, portanto há uma gama grande de 
oportunidades de intervenção para todos e cada um dos agentes do eixo da defesa. 
Sobretudo uma intervenção articulada em ações governamentais e não-governa
mentais, através das quais as crianças e adolescentes tenham cada vez com mais 
perfeição e completitude os seus direitos garantidos. 5

5. U ma P olítica de D efesa de D ireitos

Isto implica definir e estabelecer uma Política de Defesa de Direitos clara, que 
responsabilize o conjunto da sociedade pela vigência dos direitos de cidadania 
de todas as crianças e adolescentes. Significa identificar no Estatuto os pontos 
cruciais e fundamentais que consideramos alavancadores de uma transformação 
social, que abrigue também no eixo da defesa o novo paradigma da Proteção 
Integral.

Os Direitos da Criança e do Adolescente, pelo seu sistema avançado de garantias, 
abrem novas oportunidades para o aperfeiçoamento democrático num campo mais 
amplo, pois permite - m ediante a intervenção em busca de sua garantia -, a 
alavancagem de outras modificações e transformações no campo social, atingindo 
notadamente o campo das Políticas Públicas.
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Na medida em que, pela atuação dos Conseihos de Direito e Tutelares e dos Cen
tros de Defesa, se consegue alargar o escopo das Políticas Públicas garantindo a 
universalização, está-se realizando uma intervenção que ultrapassa o campo dos 
direitos da criança e do adolescente e passa a atender aos direitos de cidadania do 
conjunto da população: atinge a família, o campo do trabalho, a própria organiza
ção social. Aperfeiçoa o quadro democrático de cumprimento dos deveres do Esta
do e da Sociedade.

, 6. P ontos C ruciais de I ntervenção

No III Encontro da Rede Nacional de Centros de Defesa (Recife, 1993) foram 
identificados alguns pontos cruciais de intervenção na defesa juridico-social de 
crianças e de adolescentes: o artigo 23 que focaliza a situação de pobreza das famí
lias que leva as crianças ao abandono; o artigo 88, que significa a própria 
implementação do Estatuto e o artigo 106 que trata sobre o infrator. Analisando 
hoje estes artigos, percebe-se que eles ainda mantêm uma atualidade enorme, e ao 
mesmo tempo definem bem o campo específico da intervenção dos Conselhos 
Tutelares e dos Centros de Defesa.

Estes artigos, naquela época, foram considerados cruciais e acreditava-se que medi
ante a sua defesa e a implementação de ações em torno deles, se contribuía para a 
transformação e adequação de estruturas sociais democráticas.

H oje acreditam os que esses mesmos artigos são im portantes para em torno 
deles: estabelecer uma Política de Defesa de Direitos; desenvolver conhecim en
tos técnicos, tanto no campo jurídico, como no campo social; desenvolver ca
pac idade de pensar e ana lisar de m odo m ais ab ran g en te , m ais 
interdependente, mais sistêmico, pois na medida em que se pensa os direitos 
da criança, não especificamente como os de um segmento, mas como os direi
tos do cidadão, passamos a enxergar as implicações de caráter mais macro das 
outras políticas - econômica, fundiária, financeira etc. - como responsáveis 
também e como tendo implicações para os Direitos da Criança e do Adoles
cente. Amplia-se, deste modo, o campo dos posicionamentos políticos e a pró
pria visão dos campos de intervenção mais importantes.
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Tão importante é a ampliação dos agentes que venham a se envolver na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente , como o é a ampliação da compreensão das 
causas profundas, das causas radicais de violação dos direitos da criança e do ado
lescente. Deste modo, além de identificar quais são os artigos fundamentais do 
Estatuto, se identificam também quais as estratégias fundamentais para interven
ções capazes de promover uma diferença no campo da exigibilidade de direitos.

A utilização do instrumental jurídico-social para exigir direitos abre para a socie
dade civil uma nova modalidade de intervenção: esta prática permite que a socie- 
dade civil instaure e amplie um novo modo de exercício da cidadania, de 

glosfário autogestão de direitos, e promova e provoque o seu reconhecimento como cida- 
*dão. E note-se bem que muitas vezes a baixa reflexão e entendimento em torno 

destas possibilidades de exercício democrático faz com que se confunda a interven
ção jurídico-social com a intervenção judicial. Devido a este fato, verifica-se uma 
resistência à utilização do instrumental jurídico-social para exigibilidade de direi
tos, inviabilizando-se desta forma a produção de modificações no campo social e 
político que possam ser vistas e compreendidas pela sociedade como novas oportu
nidades de exercício da cidadania e de reconhecimento do papel e do dever do 
cidadão. Esta nova prática social, se implementada , terá a capacidade de influen
ciar bastante a proposição de Políticas Públicas mais adequadas às necessidades 
dos diversos segmentos sociais, como também fortalecer a consolidação de novas 
práticas sociais no campo da Defesa.

7. Balanço da Implementação do Estatuto

Observamos que na implementação do Estatuto, o eixo da Promoção, de uma 
maneira mais ou menos formal, foi bastante incrementado. Existe uma quantidade 
expressiva de Conselhos implantados e em funcionamento: Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente, Conselhos setoriais, a própria aprovação da Lei O r
gânica da Assistência Social e a conseqüente implementação de Conselhos de As
sistência, a existência de programas e projetos específicos de atendimento de ne
cessidades. São avanços que mostram que no eixo da Promoção foram 
implementadas medidas, políticas e investimentos no sentido de garantir os direi
tos de cidadania. Já no eixo da Defesa, percebe-se que houve pouca
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implementação e investimento: ainda é insignificante o número de Conselhos Tu
telares criados, reconhecidos, instalados e funcionando e mais insignificante ainda 
o número de Centros de Defesa, e de Organizações cia Sociedade Civil com previ
são estatutária para a defesa juridico-social dos direitos da infância e da juventude.

Hoje, podemos afirmar que inexiste uma rede de instituições dedicadas à defesa 
juridico-social dos direitos da criança e do adolescente, no mesmo padrão em que 
existem redes de atendimento no campo da assistência. Ainda não há nem a preo
cupação por saber quantas instituições estão aptas a praticar a defesa jurídico-soci
al até a via judicial, haja visto que a ANCED é a única instituição nacional espe
cializada nesse campo e congrega apenas 35 Centros de Defesa entre os seus afili
ados. E se observarmos o campo das organizações sociais, quantas organizações 
sociais reordenaram-se, potencializaram-se para fazer intervenções jurídico-sociais 
em benefício da criança e do adolescente?

É muito im portante, no eixo da defesa, implementar um número expressivo de 
instituições sociais que tenham a previsão estatutária de ingressar na Justiça, de 
fazer autogestão de direitos, de exercitar os direitos individuais e institucionais de 
garantia dc direitos. Isto ainda é um grande desafio: a situação institucional e a 
realidade para esta intervenção ainda é precária. Falta uma Política de Defesa de 
Direitos, falta a definição de uma estratégia de intervenção neste campo, que im
plica necessariamente em investimentos no campo da formação e no campo do 
reordenamento institucional. É um desafio para a Associação Nacional de Centros 
de Defesa - ANCED começar a pensar em implementar este tipo de estratégia de 
intervenção, sobretudo considerando que isto significará um fortalecimento da in
tervenção dos Conselhos Tutelares.

8. C o nselh o s T utelares

Se contarem apenas com as instituições da ANCED ou com as pouquíssimas ins
tituições que têm essa previsão estatutária, os Conselhos Tutelares vão ter dificul
dade para realizar seu trabalho ou vão se tornar de alguma maneira burocráticos, 
assistencialistas; vão fazer apenas o encaminhamento para as instituições de aten
dimento existentes, sem contudo alargar as políticas publicas, aumentar os recur
sos no orçamento público, realizar a sua missão de forma completa, que não se
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esgota na suspensão da violação da qual a criança está sendo vítima. Implica em 
um conjunto de ações que vão da imediata supressão da violência à medida de 
proteção tan to  para a criança/adolescente como para a sua família; à 
responsabilização de algum agente pelo acontecido, o que implica em garantir que 
o agente violador seja responsabilizado; à proposição de program as e 
implementação do atendimento; ampliação das políticas setoriais e sugestões para 
a alocação de recursos suficientes no orçamento público

9. O nde se P osicionar?

No citado III E ncontro  discutiu-se m uito qual seria nosso m elhor 
posicionamento, se no eixo de Defesa e Responsabilização ou no eixo do Controle 
Social, ou talvez no eixo da Promoção. É como resultado dessa discussão que nesse 
momento nasce a reflexão em torno do Sistema de Garantia de Direitos e o mesmo 
passa a ser para a Rede Nacional e posteriormente para a ANCED uma referência 
na interpretação e no planejamento das ações de intervenção. De alguma maneira, 
consensamos que o importante não era estar de modo exclusivo intervindo em um 
dos eixos, mas intervir de uma maneira interdependente, transversalmente aos três 
eixos. Assim, começávamos a imaginar o funcionamento desse Sistema de Garanti
as, que a partir de então passou a constituir uma chave de interpretação e leitura 
do que seria uma intervenção marcada pela busca da implementação da Política de 
Proteção Integral proposta pelo Estatuto. Os diferentes órgãos governamentais e 
não-governamentais situados nos diferentes eixos teriam oportunidades de inter
venção no conjunto do Sistema. Vale destacar que o Sistema de Garantias põe em 
evidência a importância do papel e da responsabilidade da Sociedade Civil, através 
de suas instituições, no bom funcionamento do conjunto. Embora o Estado, en
quanto poder constituído, detenha obrigações de implementação e reordenamento 
das instituições para a vigência da Política de Proteção Integral, a Sociedade Civil 
deve, por sua vez, não só reordenar as instituições existentes, como também insti
tuir novas instâncias organizacionais de intervenção social. É importante destacar - 
do ponto de vista da Sociedade Civil- que, se no eixo da defesa jurídico-social há 
grande carência, é no eixo do Controle Social que as necessidades se fazem mais 
prementes e os desafios são maiores. E o campo da intervenção política por exce
lência e, como se afirma no inicio desta reflexão que os direitos da criança e do
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adolescente são antes de mais nada um problema político, este eixo passa a ter 
uma importância tão radical, que a falta de um bom desempenho do mesmo colo
ca em risco o conjunto do Sistema de Garantias, pois muda- lhe a significação.

Historicamente, os Centros de Defesa têm feito o atendimento jurídico-social de 
crianças e adolescentes, sejam eles vítimas ou infratores. M ediante esse atendi
mento, buscaram, além da recomposição dos direitos violados, fixar jurisprudên
cia. Ao longo desses anos, temos também discutido muito o nosso papel, enquan
to uma organização da sociedade civil que não deve substituir o Estado naquilo 
que é a sua obrigação. Por este motivo, o empenho tem sido tanto oferecer este 
serviço de atendim ento a crianças e adolescentes, como insistir na instalação de 
Defensorias Públicas, dos próprios Conselhos Tutelares, das Varas Especializadas, 
dos Departamentos de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCAs).

Entendemos também que, além do atendimento direto à criança e ao adolescente 
vítima ou infrator, é imprescindível realizar uma intervenção jurídico-social, nos 
casos coletivos ou difusos. Essa intervenção jurídico-social, ao lado do atendim en
to direto a crianças e adolescentes, individual ou grupalmente, é o que historica
mente os Centros de Defesa têm oferecido, mediante ações junto ao Estado para 
que este funcione e desempenhe suas funções constitucionais.

Nesse sentido, temos uma aparente semelhança com os Conselhos Tutelares. 
Eles fazem um atendim ento a crianças e adolescentes que estão sofrendo violên
cia; e podem  vir a fazer - deveriam fazer, de acordo com sua natureza - um 
acionamento do Estado. Só que a característica do Conselho Tutelar é atuar mais 
no campo adm inistrativo: eles vão solicitar, requisitar serviços do Estado e o 
não-cum prim ento das determinações do Conselho Tutelar pode implicar em res
ponsabilidade para o Estado. Neste campo, percebe-se a possibilidade de uma 
relação entre os Conselhos Tutelares e os Centros de Defesa: uma relação com
plementar, associada, parceira, fortalecedora de ambas as instâncias e sobretudo 
fortalecedora do novo papel da sociedade civil no eixo da defesa. Há evidências 
do estabelecimento desta relação? Tem havido complementaridade? Ainda vale a 
pena indagar se há consciência e consenso em relação a esta oportunidade polí
tica de intervenção? Acho que não.

Os Conselhos Tutelares ainda são poucos, as leis que os criam e os processos 
pelos quais eles se instituem colocam em risco a sua natureza com unitária e so-
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ciai, reforçam o caráter de órgão governamental executivo. Na pesquisa realizada 
pela ANCED e o M NM M R ( Conselhos Tutelares no Brasil, Recife, 1996), evi
dencia-se que a maioria dos Conselhos Tutelares têm uma baixíssima relação 
com a comunidade, uma baixa relação com os Centros de Defesa; privilegiam 
sobretudo a sua relação com o Juizado; estabelecem pouca relação com o Minis
tério Público; exibem uma dependência, às vezes até uma transferência de res
ponsabilidade, para com os Conselhos de Direitos, que, por sinal, até se consi
deram hierarquicamente acima dos Conselhos Tutelares e com responsabilidade 
de controle sobre eles.

Portanto, o estabelecimento de relações político-institucionais entre os Conselhos 
Tutelares e os Centros de Defesa em relação à tarefa específica de defesa jurídico- 
social dos direitos da infância e da juventude constitui um desafio. O desafio an
tes de mais nada é político: é necessário que ambas as instituições compreendam a 
importância desta relação do ponto de vista da força potencial que uma atuação 
articulada poderia vir a ter no aspecto da exigibilidade de direitos, nas possibilida
des de atuação conjunta para a implementação eficaz do conjunto de démarches 
que se fazem necessárias para a plena vigência dos direitos.

Em segundo lugar é fundamental que ambas as instituições se empenhem no seu 
enraizamento junto às comunidades, movimentos sociais, sindicais, patronais, dis
pondo-se a intervir na defesa de seus interesses de cidadania, pois é dessa legitimi
dade que surgirá a sua força política que, aliada às atribuições estatutárias e habi
lidades tácnicas, farão com que os direitos das crianças e dos adolescentes deixem 
de ser uma retórica para serem uma realidade que realmente venha a modificar a 
terrível situação de desrespeito e violação de que são vitimas.

Em terceiro lugar, é necessário que ambas as instituições trabalhem em torno 
do m útuo reconhecim ento dos seus novos papéis sociais no eixo da defesa: é 
sabido que historicam ente a área do direito é um âm bito restrito a intervenção 
e reconhecimento de advogados, juízes e promotores; que existe todo um ima
ginário social que valoriza os espaços formais governamentais, aos quais se atri
bui poder e respeito, em detrim ento do reconhecim ento da capacidade social 
das instituições da sociedade civil para desempenhar esses papéis. Os Centros 
de Defesa e os Conselhos Tutelares ainda não têm o reconhecimento e o valor 
no imaginário social e, por vezes, nem mesmo entre os próprios membros que 
os integram.
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É importante trabalhar essa relação de complementaridade, de parceria, de ação 
conjunta, de ajuda mútua, de um ser recurso para o outro no campo comunitário. 
E um grande desafio para os Centros de Defesa e uma grande oportunidade de 
implementar de uma maneira mais concreta o papel da Sociedade Civil na prática 
social da defesa e garantia dos direitos do Estatuto.

Olhando as possibilidades a partir do eixo da 1 )efesa e pensando em uma parceria e 
complementaridade com os Conselhos Tutelares, percebemos uma intervenção muito 
clara na linha da Promoção, seja em relação às Políticas Públicas, seja em relação ao 
Orçamento. Duas tarefas que são atribuições do Conselho Tutelar, e que, no entanto, 
ainda estão muito ausentes da sua prática atual. Eles têm-se ocupado, como a pesquisa 
acima citada evidencia, mais com o atendimento do tipo triagem, varejo da violência 
contra criança e adolescente, do que com as atribuições de um órgão que tem o poder 
e a potência para fazer funcionar o Estado, e de controlar as ações governamentais. E 
necessário fortalecer uma visão compartilhada sobre o que seja promoção e financia
mento público das políticas. É imprescindível uma ação complementar, seja na apreci
ação do estado do atendimento, seja no desenho de políticas e programas e alocação de 
recursos consistentes com o artigo 4° do Estatuto, implementando as medidas jurídi
co-sociais, e se necessário judicias, para a garantia da prioridade absoluta.___  ___

No campo da Controle Social, é necessário estimular os Conselhos Tutelares a se 
integrarem nos Movimentos comunitários e sociais. Eles são da Sociedade Civil, 
mas, como a citada pesquisa mostra, muitas vezes estão à parte, separados, não 
mais participando ativamente da vida e das organizações comunitárias, nas quais 
não encontram um recurso para suas intervenções. Eles estão mais voltados para as 
questões governamentais.

%  v  V ... **  •

VA ao 
glossário

E no eixo da Defesa, a ação prioritária é sustar a violência e produzir a iV...
responsabilização: são as duas palavras de ordem tanto dos Centros de Defesa

í /n 11 í-i-i i V̂a aocomo dos Conselhos iutelares. glossário

Fazendo uma comparação entre Conselho Tutelar e Centro de Defesa, entendemos que 
entre os dois deve haver um espaço comum de acompanhamento e monitoração, posto 
que ambos são órgãos da Sociedade e ambos encarregados da defesa de direitos.

Temos - os Centros de Defesa - uma contribuição importante a dar na criação de 
procedimentos que ajudem os Conselhos Tutelares a ter um atendimento mais 
organizado, a agregar dados, até dados nacionais, que são importantes.
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Va ao 
glossário

Temos que dar nossa contribuição especialmente no aspecto político-social dos 
direitos coletivos, e dos direitos difusos, das violações de caráter mais estrutural. 
Percebe-se também na pesquisa acima citada, que, enquanto o Conselho Tutelar 
tem uma “preferência” e uma embocadura na direção do atendimento individual a 
crianças e adolescentes que sofrem violência, os Centros de Defesa têm o desafio 
de fazer, a partir dessa informações e realidade, o controle das condições estrutu
rais das violações. Então, a ação complementar de um Centro de Defesa com um 
Conselho Tutelar pode produzir modificações relevantes, se usarmos com compe
tência os instrumentos disponíveis na legislação.

É muito freqüente a não-responsabilização no atendimento realizado pelo Conse
lho Tutelar e, às vezes, até pelos Centros de Defesa. Ao fazer a defesa jurídica, a 
garantia de direitos, muitas vezes deixamos de levar até o final a questão da 
responsabilização, sobretudo nos dois campos: administrativo e judicial. Há gran
des oportunidades de trabalho e de recursos nesse campo para a manutenção dessa 
prática social de defesa por parte da Sociedade Civil.

O campo da formação é extremamente importante, tanto para esses elementos já 
falados, como para difundir a idéia de que os Conselheiros Tutelares têm também 
esse poder controlador sobre o desempenho do Estado e das Políticas Públicas e 
que podem e devem aperfeiçoar essa tarefa de requisitar serviços e aplicar medidas, 
encaminhando essas demandas tanto para o Ministério Público (as que são de sua 
competência), como para o Juizado.

Porém é de suma importância não privilegiar apenas o Juizado e o Ministério Pú
blico: isto seria retirar da Sociedade Civil uma possibilidade que também é sua. 
Temos a intuição de que devemos começar a refletir que, além dos órgãos governa
mentais responsáveis pelas medidas judiciais e de responsabilização, também exis
tem os Centros de Defesa e as Organizações da Sociedade Civil. E não há por que 
poupá-las. Por que não agir concomitantemente? Sabemos que isto é uma questão 
polêmica e recente. Pensamos que os resultados finais de ações apenas governa
mentais e de ações conjuntas governamentais e não-governamentais podem trazer 
diferenças interessantes do ponto de vista de consolidação democrática e de eficá
cia de decisões. Ainda não analisamos suficientemente esta proposta. O Ministério 
Público, apesar de estar próximo da Sociedade Civil, não deixa de ser um órgão 
público, e não deixa de ter dificuldades em levar até o fim as suas ações, sobretudo 
as sentenças. Muitas vezes, fica pelo meio do caminho. Não sabemos o que acon-
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teceria no Brasil, se organizações da Sociedade Civil - não isoladamente, mas em 
bloco - começassem a ajuizar Ações Civis Públicas ou qualquer tipo de ação, como 
Obrigação de Fazer ou de Reordenamento. É provável que se criasse um fato novo, 
ainda não experimentado, que, no mínimo, causaria uma novidade no campo jurí
dico. Acredito que estas inovações possam ser muito importantes.

10 . L im it e s

Antes de finalizar, queremos sinalizar alguns limites. Temos limites conjunturais 
para atuação tanto do Conselho Tutelar como do Centro de Defesa. A política do 
Estado mínimo, a discussão dos papéis da Sociedade, do Estado, o aspecto regula
dor e/ou prestador de serviços do Estado, Temos problemas de falta de profissio
nais e pessoas envolvidas nessa área: falta muitíssima gente com formação para fa
zer esse trabalho e não há investimentos, no campo da Sociedade Civil suficientes 
para formar pessoas e capacitá-las para acionar o Sistema de Garantias e os instru
mentais jurídico-sociais. Há problemas políticos grandes para a implementação do 
Estatuto, tanto de interpretação da própria legislação, como de resistência e, so
bretudo, de ausência de investimentos. E há dificuldades técnicas de entendimen
to da própria legislação. Isto ficou evidente na pesquisa sobre os Conselhos Tute
lares: a maioria não tem conhecimento do que é mesmo para fazer. Sabem que 
precisam defender crianças, acabar com a violação, mas não sabem, não conhecem 
os caminhos, nem governamentais, nem não-governamentais, para realizar esse 
trabalho. Acreditamos que todos estes limites se apresentam para a ANCED como 
oportunidades de intervenção e trabalho, tanto junto aos Conselhos Tutelares, 
como aos demais órgãos do Sistema de Garantias.

Como dissemos no inicio desta reflexão, ainda estamos na fase de implementação, 
temos mais perguntas e incertezas do que uma prática consolidada, seja no campo 
de intervenção governamental, seja no campo não-governamental. Mesmo não 
querendo substituir o Estado nas suas funções, acreditamos que agir como entida
des de defesa de direitos é não só uma necessidade, mas também um papel impor
tante das entidades da sociedade civil, especificamente os Centros de Defesa. É 
necessário pela intensa demanda por estes serviços, e também porque os resultados 
da intervenção, quando operada no campo da sociedade, oferece resultados impor-
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tantes para a plena vigência dos direitos da infância e da juventude. Resta saber 
qual a conveniência política, ou conveniência jurídica, qual o im pacto na 
implementação de Políticas de Defesa? Nossa ação nesse campo sempre significará 
a substituição da ação do Estado? Ou será que é possível uma ação que não impli
que substituição do Estado? Como fixar jurisprudência, sem agir? Como imaginar 
propostas, sem estar fazendo? Acreditamos que a grande aprendizagem dos Cen
tros de Defesa foi adquirida através da própria intervenção. Acreditamos que te
mos um campo muito importante de formação de profissionais para intervir nesta 
área: isto deve constituir uma prioridade, que, associada à articulação e pressão 
política e à alocação de recursos técnicos e financeiros, contribuirá para um me- 

4 lhor desempenho do eixo da defesa e do Sistema de Garantias como um todo.
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OS PROCEDIM ENTOS E AS MEDIDAS DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Paulo César Maia Porto

Idéias-guia: O texto analisa três importantes procedimentos jurídi
cos que o Estatuto prevê, no interesse da defesa dos interesses de 
crianças e adolescentes no âmbito das relações com a Justiça. O pri
meiro refere-se à apuração de irregularidades por entidades de aten
dimento; o segundo, à colocação de criança ou adolescente em fa
mília substituta, e o terceiro, à apuração do ato infracional atribuí
do a adolescente.

1. Apuração de irregularidades em entidade de atendimento

A expressão “atendimento", no Estatuto da Criança e do Adolescente, é utilizada 
de duas maneiras.

No art. 86 e seguintes, atendimento refere-se à Política de atendimento, que é um 
conjunto de ações, do governo e da sociedade civil, que visa garantir às crianças 
e adolescentes os seus direitos fundamentais. Aí, está no sentido real de “garan
tia de direitos”.

Mas a palavra atendimento também é utilizada em sentido restrito, para designar 
entidades que trabalham diretamente com o público infanto-juvenil, desenvolven
do programas de proteção ou programas sócio-educativos. Esse trabalho, realizado 
de maneira direta, atendendo física e pessoalmente às crianças e adolescentes, é que 
caracteriza o atendimento, nesse segundo sentido.

O art. 90 do Estatuto define as entidades de atendimento:

Art. 90. As entidades de atendimento são reponsáveis pela manutenção das pró
prias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de 
proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes; em regime de:

I  - orientação de apoio sócio-familiar;

I I  - apoio sócio-educativo em meio aberto;
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I I I  - colocação familiar;

IV  - abrigo;

V - liberdade assistida;

VI - semiliberdade;

VII - internação.

Antes de falarmos do procedimento para apuração de irregularidades nessas insti
tuições, é necessário esclarecer algumas questões relativas a elas:

2. N atureza J urídica

As entidades de atendimento podem ser públicas estatais ou sociais (governamen
tais e não governamentais). O Estatuto, em princípio, não faz diferença. São, por
tanto, pessoas jurídicas, de direito público ou privado, dependendo do tipo de 
sua vinculação ou de integração ao poder público.

Se forem entidades públicas sociais (direito privado), normalmente se constituem 
em forma de associações civis sem fins lucrativos. A Constituição Federal, em seu art. 
5o, incisos XVII a XIX, garante a plena liberdade de associação, desde que para 
fins lícitos, ou seja, com objetivos permitidos por lei.

3. Caráter P úblico de Suas Atividades

De qualquer maneira, a entidade de atendimento cumpre função pública, pois é 
de interesse público a proteção à infância e juventude.

Desta forma, assim como as entidades integrantes do poder público, as instituições de 
direito privado (públicas sociais) só podem funcionar seguindo determinadas 
diretrizes. Uma delas é a inscrição. A entidade só é autorizada a funcionar após inscri
ção no Conselho Municipal dos Direitos, se houver. Não que uma entidade esteja 
proibida de iniciar suas atividades por falta de inscrição. Mas tão logo comecem os 
trabalhos, o cadastro deve ser providenciado; a demora pode levar até ao fechamento.

222



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: DEFESA

Outro aspecto relevante é a condição de guardião, que a lei atribui ao dirigente da 
entidade de abrigo. A guarda confere ao seu titular o direito de se opor inclusive 
aos pais. Muito mais que um direito, a guarda é um dever — só pode ser utilizada 
com o fim de proteger, sustentar e educar a criança ou adolescente.

4. F iscalização

Em decorrência da natureza pública de seu trabalho, as entidades de atendimento 
sofrem fiscalização de três órgãos: o Poder Judiciário, o Ministério Público e o 
Conselho Tutelar.

A fiscalização, de que trata o art. 95, cuida especialmente das atividades relaciona
das às crianças e adolescentes. Se a entidade é pública estatal, ou recebe recursos 
do poder público, a fiscalização se estenderá às contas.

O art. 94 estabelece as obrigações das entidades que executam programas de 
internamento, obrigações estas que se estendem, em boa parte, às instituições que 
funcionam como abrigo:

A rt. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação tem as seguin
tes obrigações, entre outras:

I  - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;

I I  - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na de
cisão de internação;

I I I  - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;

I V  - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao ado
lescente;

V  - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos fa 
miliares;

V I  - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se 
mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;

V I I  - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, hi
giene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;

223



MÓDULO IV

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos 
adolescentes atendidos;

IX  - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;

X  - propiciar escolarização e profissionalização;

X I - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;

X II -propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, e de acordo com suas crenças;

X III - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

X IV  - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis me-
« ses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;

X V  - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação pro
cessual;

X V I - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes por
tadores de moléstias infecto-contagiosas;

X V II - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes;

XV III - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento dos egressos;

X IX  - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àque
les que não os tiverem;

X X  - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do aten
dimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, 
idade, acompanhamento de sua formação, relação de seus pertences e demais da
dos que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.

§1°. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às enti
dades que mantém programa de abrigo.

§2°. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades uti
lizarão preferencialmente os recursos da comunidade.

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima relacionadas, cabe
rão, conforme o arc. 97, as seguintes medidas punitivas:

Art. 97. São medidas aplicáveis a entidades de atendimento que descumprirem 
obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimi
nal de seus dirigentes eprepostos:
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I  - às entidades governamentais:
a) advertência;

b) afastamento provisório de seus dirigentes;

c) afastamento definitivo de seus dirigentes;

d) fechamento de unidade ou interdição de programas.

I I  - às entidades não-governamentais:

a) advertência;
b) suspensão total ou parcialdo repasse de verbas públicas;

c) interdição de unidades ou suspensão de programas;

d) cassação de registro.

5. O P r o c e d i m e n t o  p a r a  A p u r a ç ã o

A Constituição estabelece, em seu art. 5o, LV, que Lodos o s  a c u s a d o s ,  em processo 
judicial ou administrativo, têm direito à ampla defesa.

Mesmo que a medida não atinja a pessoa dos dirigentes, é necessário todo um 
procedimento para apurar a existência ou não da irregularidade. Neste procedi- ç 
mento, é garantido o contraditório, ou seja, o debate entre acusadores e acusados, ' 
com produção de provas, para que se descubra a verdade. glossário

O procedimento é regulado pelos artigos 191 a 193 do Estatuto, e acontece da 
seguinte maneira:

Início: O procedimento começa através de portaria do Juiz competente, ou por 
representação1 do Ministério Público ou do Conselho Tutelar.

Sendo através de representação, esta deverá conter um resumo dos fatos.

A notícia do fato pode chegar até o Judiciário, Ministério Público ou Conselho 
Tutelar através de uma denúncia de qualquer pessoa.

1 Representação é um requerimento dirigido à autoridade para apuração de alguma denúncia. No 
caso, a denúncia será contra a entidade ou algum dirigente.
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Afastamento prévio do dirigente: se o motivo pelo qual se inicia o procedi
mento for muito grave, o dirigente da entidade pode ser afastado antes mesmo 
de abrir-se prazo para defesa. Mas a decisão do juiz, neste caso, tem de ser 
fundamentada, ou seja, ele deve explicar muito bem os motivos pelos quais 
toma a decisão.

O afastamento prévio (ou liminar) não tem caráter definitivo. Ficando provada a 
inexistência de irregularidade, cessa a medida.

Direito de Defesa: uma vez iniciado o procedimento, o dirigente é citado2 para se 
defender, tendo prazo de dez dias para oferecer resposta por escrito, podendo jun
tar documentos e indicar as provas que possui. Isso se faz através de advogado, que 
é o profissional habilitado a proceder em juízo, representando as partes.

Audiência: havendo resposta ou não, o juiz, caso entenda necessária a produção de 
provas, marcará uma audiência. A audiência é normalmente utilizada para colher 
depoimento de testemunhas. Finda a audiência, as partes — acusador e acusado 
— têm cinco dias para apresentar suas alegações finais.

Concessão de Prazo para Sanar as Irregularidades: antes de aplicar qualquer 
medida, o juiz determinará um prazo dentro do qual a entidade deverá pro
videnciar a remoção das irregularidades. E uma chance que se dá à institui
ção para que não seja necessária a aplicação de nenhuma medida punitiva, já 
que o interesse maior é de que o trabalho continue. Não sendo corrigidas as 
irregularidades dentro do prazo, o juiz terá de aplicar as medidas do art. 97, 
de que já falamos. 1

1Citação, pelo art. 213 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se chama ajuízo o réu ou 
o interessado a fim de se defender O art. 214 afirma que “para a validade do processo, é indispen
sável a citação do réu”. Já o art. 221 estabelece que a citação será feita; “I - pelo correio; II - por 
oficial de justiça; III - por edital”. A citação pelo correio só pode ser utilizada quando o réu for 
comerciante ou industrial, domiciliado no Brasil. A citação por edital só tem lugar quando desco
nhecido ou ignorado o réu, ou quando não se souber onde ele se encontre. A citação mais comum 
é feita por oficial de justiça. Este se dirige até o domicílio do réu e aí faz a entrega da cópia de um 
mandado, anexa à petição ou outro documento que tenha dado início ao processo.
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6 . C o l o c a ç ã o  em  F a m ília  S u b st it u t a

O Capítulo III, do Título I, do Livro I do Estatuto, trata do Direito Fundamental 
“À Convivência Familiar e Comunitária”, afirmando, no art. 19:

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 
da família natural e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária ( . . . ) ”

Alguns conceitos necessitam explicação:

Família natural: É a família biológica, onde a criança nasce. Pelo art. 25 do Esta
tuto, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. A redação abrange a família formada somente pela mãe 
e seus filhos, antes considerada família irregular, mas que constitui a maioria dos 
lares brasileiros.

Família substituta: Na falta da família natural, por qualquer motivo, como morte 
dos pais ou abandono, a criança ou adolescente tem direito a ser criado em outra 
família, chamada de família substituta. A colocação em família substituta far-se-á, 
nos termos do art. 28 do Estatuto, através da guarda, da tutela ou da adoção.

Pátrio poder: é o conjunto de poderes e deveres conferidos aos pais para zelarem 
pelos interesses de seus filhos. É um vínculo que só se quebra quando os filhos 
atingem a plena capacidade legal (maioridade civil, aos vinte e um anos, ou eman
cipação) ou por ato do juiz, em procedimento próprio.

O pátrio poder é o instrumento que o pais possuem para cumprir seus deveres em 
relação aos filhos — guarda, sustento, educação, etc. Pai e mãe exercem o pátrio 
poder em igualdade de condições. Se houver discordância, caberá ao juiz resolver.

O pátrio poder, conforme se disse acima, só pode ser quebrado após processo judi
cial, com direito à ampla defesa. São motivos para a dissolução do pátrio poder: os 
abusos, os maus-tratos reiterados, o abandono, a exposição a risco, a vícios etc.

Adoção: É um instituto que existe desde os tempos do direito romano, e consiste 
em alguém tomar como filho seu um filho de outra pessoa. Para que haja adoção é 
necessária a quebra do pátrio poder dos pais naturais, sendo esse poder seja confe
rido aos pais adotivos.
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Depois do Estatuto, a adoção de crianças e adolescentes passa a ser plena e 
irrevogável, e o fdho adotivo recebe os mesmos direitos do filho natural, de modo 
que só se pode falar em filho: não há qualquer distinção legal entre filho natural, 
filho legítimo, filho adotivo etc. Mesmo os direitos de herança são garantidos.

Tutela: é um instituto pelo qual o juiz nomeia um protetor para crianças ou ado
lescentes cujos pais tenham falecido ou, por qualquer razão, tenham perdido o 
pátrio poder (abandono, maus-tratos, doença mental etc.). Como a criança ou 
adolescente não tem condições de, sozinho, administrar seus bens e sua pessoa, o 
tutor assume sua guarda e gestão do patrimônio.

A nomeação do tutor depende de ato do juiz e pressupõe a quebra ou, pelo me
nos, a suspensão do pátrio poder; do contrário os pais continuariam com poderes 
sobre o filho e seu patrimônio.

Guarda: é o instituto através do qual a criança ou adolescente passa à vigilância, 
zelo e proteção de um adulto, chamado de guardião. Como a guarda visa a pro
teger, não é necessária a quebra ou suspensão do pátrio poder. Apenas o 
guardião recebe poderes para se opor a terceiros, inclusive aos pais da criança ou 
adolescente.

A guarda pode ser decretada como medida prévia, em processos de tutela ou 
adoção. Mas, para legalizar a posse de fato, em certas situações, existe uma ação 
própria, em que somente se discute a guarda.

Expostas, em linhas gerais, as definições acima, passamos a falar do procedimento 
que trata da colocação em família substituta.

Antes, é necessário lembrar que, ao contrário do Código de Menores, onde o
S__juiz de menores podia tomar o filho de qualquer pessoa, alegando até mesmo a

glossário P°bteza como motivo, sem dar direito à defesa, o Estatuto garante que a pobre
za, somente, não é motivo para mudança de família (Art. 23), e que a quebra ou 
suspensão do pátrio poder só poderá se dar após procedimento onde se garanta a 
defesa. E de que vamos expor agora.

O procedimento se inicia por provocação do Ministério Público, do Conselho 
Tutelar ou de terceiro interessado, que pode ser algum parente, amigo, ou a pes
soa que, por alguma razão, está de posse da criança ou adolescente. Neste caso, 
esta pessoa terá de ser representada por advogado.

228



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: DEFESA

Abre-se uma exceção: se os pais forem falecidos, ou concordarem expressamente 
com a colocação em fam ília su b stitu ta , o pedido poderá ser form ulado 
diretamente na justiça, em petição assinada pelos próprios requerentes.

Em casos de tutela ou adoção, o juiz poderá determinar, de logo, fique a criança 
ou adolescente sob a guarda legal do requerente.

Necessariamente, será realizado um estudo psico-social por profissionais habilita
dos, que servirá de base à decisão do juiz. Nos casos de adoção, é necessário um 
estágio de convivência de no m ínim o 30 (trin ta) dias entre o adotante e o 
adotando. Se se tratar de casal brasileiro, e a criança for muito pequena, o estágio 
de convivência pode ser suprimido.

O procedimento para a concessão de guarda é mais simples, pois, como não se faz 
necessária a alteração do pátrio poder, a guarda pode ser conferida ou retirada sem 
maiores problemas. Já nos procedimentos de adoção ou tutela são mais complexos.

O procedimento para perda ou suspensão do pátrio poder terá início por provocação 
do Ministério Público ou interessados, nunca por determinação do próprio juiz.

Havendo motivo grave, o juiz pode decretar a suspensão prévia do pátrio poder, 
até que o processo chegue ao final, quando a decisão será definitiva. Neste caso, 
entregará a guarda da criança ou adolescente a pessoa idônea.

O titular do pátrio poder — pai, mãe, ou os dois juntos —  será citado para se 
defender, tendo prazo de 10 (dez) dias para tal. Se não tiver condições de contra
tar advogado, o juiz nomeará, gratuitamente, um defensor para o caso.

Caso o pedido importe em modificar a guarda, na hipótese, por exemplo, da criança 
ou adolescente ainda se encontrar em companhia dos seus pais, ela será necessariamen
te ouvida, salvo se muito pequena ou se lhe faltarem meios de exprimir sua vontade.

O juiz determinará a realização de uma audiência, onde as partes apresentarão 
provas. Diante das provas, o juiz julgará.

Quando o Ministério Público não for parte, atuará necessariamente como fiscal, 
sendo ouvido antes de cada decisão do juiz.

A sentença que decretar a perda ou suspensão do pátrio poder será transcrita no 
livro de registro da criança ou do adolescente, e ninguém poderá, sem ordem do 
juiz, obter certidão a respeito.
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6 .  P r o c e d i m e n t o  p a r a  A p u r a ç ã o  d e  

A t o  I n f r a c i o n a l  A t r i b u í d o  a  A d o l e s c e n t e

Muitos críticos do Estatuto o acusam de ter criado o “direito penal do menor”, 
- s em referência ao procedimento para apuração de ato infracional, que muito se 

glossário assemelha ao procedimento utilizado para apuração de delitos praticados por 
adultos.

E o ponto mais polêmico do Estatuto, pois outra corrente reclama medidas mais 
severas para os praticantes de infração. Tais pessoas provavelmente não têm conhe
cimento do previsto no Estatuto.

Antes de falarmos do procedim ento em si, é necessário explicar as garantias 
conferidas pela C onstituição e pelo Estatuto, que muito bem demonstram 
a mudança da D outrina da Situação Irregular para a D outrina da Proteção 
Integral.

Direito à Liberdade

A atual Constituição, em seu art. 5o, inciso LXI, garante:

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e funda
mentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de trangressao mili
tar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

O atual dispositivo praticamente repete o que já havia na Constituição anterior 
(1969, art. 153, §12), apenas acrescentando o adjetivo judiciária à expressão auto
ridade. Assim, só um juiz pode determinar a prisão. Nenhuma outra autoridade, 
civil ou militar, que não pertença ao judiciário, pode mandar prender alguém. 
Mas mesmo o juiz, para ordenar a privação de liberdade, terá de fazê-lo por escri
to, fundamentanto sua decisão.

O Código de Menores utilizava uma fórmula para burlar o texto da C onsti
tuição. Criou-se um procedim ento para apuração de situação irregular, onde 
qualquer pessoa, deparando-se com um menor em situação irregular, poderia 
levá-lo à presença do juiz de menores, sob o pretexto de proteger o dito 
menor.
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Se o juiz entendesse que o menor estava em situação irregular, poderia intcrná-lo, 
ou seja, privá-lo de liberdade, mas, em tese, para a sua proteção, não para a sua 
punição. Acontece que o mesmo internamento, nos mesmos locais (as FEBEM), 
era aplicado aos menores que haviam cometido infração.

Para evitar dúvidas a respeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, 
em seu artigo 16, o seguinte:

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

I  - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas 
as restrições legais.

Em relação às crianças, permanece o direito dos adultos de tirarem-nas do lo
cal onde estejam, mas apenas visando à proteção. Q uanto aos adolescentes, en
tretanto, a coisa muda: a falta de capacidade civil não pode perm itir que um 
adulto qualquer, mesmo uma autoridade, possa arrastá-lo de qualquer lugar 
onde esteja, mesmo com a intenção de ajudá-lo. Neste caso, prevalece a vonta
de do adolescente, salvo se o adulto em questão possui poderes sobre ele — 
pais, tutores ou guardiães.

Mas, a exemplo do adulto, o adolescente pode ser preso. Em que situações? Nas 
hipóteses do art. 106, combinado com o art. 103:

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou con
travenção penal.

( . . . )

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante 
de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade ju d i
ciária competente.

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela 
sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Podemos explicar o assunto através do seguinte quadro:
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IDADE ATO
PRATICADO

CONDIÇÃO 
PERANTE A LEI

PUNIÇÃO
APLICÁVEL

Menos de 12 anos 
(criança)

Ato infracional Irresponsável Nenhuma
(apenas medidas de
proteção)

Mais de 12 e 
menos de 18 anos 
(adolescente)

Ato infracional Responsável Medidas sócio-educativas, 
inclusive internação

A

(privação de liberdade)

Maior de 18 anos 
(adulto)

Crime ou 
contravenção

Responsável
penalmente

Penas do Código Penal, 
inclusive prisão

O procedimento para apuração do ato infracional é praticamente idêntico ao pro
cedimento, previsto no Código de Processo Penal, para a apuração dos delitos pra
ticados por adulto.

Chama-se apuração porque todo o procedimento anterior, realizado pela polícia — 
inquérito, no caso dos adultos — serve somente como peça informativa, já que a 
culpa será apurada na fase judicial.

O procedimento de apuração — qualquer deles — tem por finalidade:

• comprovar a existência do delito, ou seja, a sua materialidade; e

• estabelecer o autor do delito, aquele que deverá responder por ele.

Se, ao final do procedimento, materialidade e autoria não ficarem provadas, nin
guém poderá ser punido.

Sendo os procedimentos muito semelhantes, as mesmas garantias conferidas aos 
adultos são estendidas aos adolescentes, quais sejam as dos arts. 110 e 111 do 
Estatuto:

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido pro
cesso legal.

Art. 111. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

I  - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante ci
tação ou meio equivalente;
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I I  - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e tes
temunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;

I I I  - defesa técnica por advogado;

I V  - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;

V  - direito de seu ouvido pessoalmente pela autoridade competente;

V I  - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase 
do procedimento.

Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente

O procedimento é regido pelos arts. de 171 a 190 do Estatuto. Vamos resumi-lo.

Lembremos que há duas hipóteses para o adolescente ser apreendido, que é o ter
mo usado pelo Estatuto.

De agora em diante, notaremos que o Estatuto utiliza expressões diferentes para 
designar atos relativos aos adolescentes, que se assemelham às do Código de Pro
cesso Penai. O que se pretende é evitar a rotulação e a estigmatização do adoles
cente através de palavras como réu, acusado, prisão etc. Já basta a antiga e ainda 
muito utilizada expressão menor infrator, que há muito já deveria ter sido banida 
de nosso vocabulário.

Em outro trabalho de nossa autoria, assim comentamos tal mudança:

As Medidas do Estatuto como Repressoras da Delinqüência:

Com tais medidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente procurou afastar dos 
jovens dois importantes fatores criminógenos.

O primeiro seria a rotulação. Os termos empregados pela legislação anterior ti- 
nham forte caráter pejorativo. A própria expressão “menor” — que neste traba
lho, propositalmente, aparece sempre aspeada — era usada de forma intransitiva 
(menor de que, afinal?) e ganhou uma terrível conotação. “Menores” eram os fi
lhos da pobreza, os carentes, os infratores. Crianças e adolescentes eram os filhos 
das classes abastadas.

Vá ao 
glossário
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Também as expressões “infração penal” e “desvio de conduta” eram eminentemen
te pejorativas. Da primeira derivou-se “menor infrator”, e daí para a total 
intransitividade foi um pulo3.

. v ç Ao romper com a doutrina da situação irregular, o Estatuto propõe nova termino- 
glossário loSia* Utiliza critérios bio-psicológicos para definir, como criança, as pessoas até 

12 anos, e adolescente quem se encontrar na puberdade.

As situações irregulares são substituídas por situações de risco. Aí, não apenas 
uma mudança terminológica, mas de compreensão, vez que a situação irregular 
era utilizada para diferenciar os menores do restante da sociedade, o que levava à 

« exclusão.

Por fim, as garantias processuais indicadas lançaram as bases de uma nova discus
são. O adolescente infrator, antes visto como uma estranha categoria sociológica, 
passa à condição de categoria jurídica, ou seja, sujeito de direitos4.

Com isso evita-se a rotulação, ou etiquetagem: “O ‘labeling’ confere ao desviado 
uma nova identidade desfavorável, como estigmatização, e o processo de identifi
cação leva à interiorização desta atitude conferida ( ...)A estigmatização por 
etiquetagem é o ponto de partida do processo de segregação do desviado para o 
resto da sociedade”5.

Voltando as hipóteses de prisão, assim as trata o Estatuto:

Art. 171. 0  adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, 
encaminhado à autoridade judiciária.

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde 
logo, encaminhado à autoridade policial competente.

3 A título de exemplo, a sociógoca Maria Lia Cavalcanti, hoje radicada na França, apontou, em 
artigo publicado no jornal “Saci”, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
da Bahia —  CEDECA-BA., em outubro de 1991, o fato de a expressão “menor” ser utilizada sem 
qualquer adjetivo para referir a jovens infratores. Cita como exemplo notícias de jornais do sul do 
País, com afirmações deste tipo: “Fulana de Tal, ex-menor, foi presa ontem portando drogas”. Ora, 
se um jornal utiliza a expressão ex-menor, e os leitores compreendem a mensagem, é porque a 
palavra carrega um conteúdo pérfido, e por isso não podia mais ser utilizada.

4 M EN D EZ, 1992:235-236.

5 ALBERGARIA, 1980:47.
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Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de 
adolescente e em se tratando de ato infacionai praticado em co-autoria com mai
or, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências 
necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria.

A apreensão por ordem judicial não comporta maiores comentários. Já a apreensão 
por flagrante delito requer explicação mais detalhada, porque as autoridades poli
ciais raramente a cumprem dentro da lei.

Flagrante vem do latim flagrans, que quer dizer queimar. Flagrante é o que ainda 
está queimando, o que acabou de acontecer, mas deixou marcas aparentes.

A apreensão em flagrante ocorre durante a prática da infração ou logo após ele, ou 
ainda quando o adolescente ao qual se imputa a prática de ato infracional é apa
nhado com o produto ou instrumentos da infração.

O adolescente apreendido em flagrante será encaminhado à autoridade policial. 
Trata-se da polícia judiciária, ou civil.

Lá chegando, se o crime — ato infracional — for de certa gravidade, praticado 
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, lavrar-se-á o auto de apreensão. Se o 
crime for de menor monta, bastará o boletim de ocorrência, o que facilita o início 
do procedimento, diferenciando-o do procedimento para os adultos.

A autoridade policial poderá liberar o adolescente a seus pais ou responsável mas, 
se o crime tiver sido grave, e houver risco para o próprio adolescente, a autoridade 
poderá retê-lo e apresentá-lo imediatamente ao Ministério Público.

Não sendo possível a apresentação imediata, o adolescente será encaminhado a 
entidade de internação, que o apresentará em 24 (vinte e quatro) horas. Não ha
vendo tal entidade, o adolescente poderá permanecer na delegacia, desde que se
parado dos adultos.

Importante: Art. 178. O adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional 
não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo polici
al, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integrida
de física ou mental, sob pena de responsabilidade. Nada impede, entretanto, que ele 
seja conduzido no banco traseiro da viatura. Quanto às algemas, entende-se que a 
expressão “em condições atentatórias à sua dignidade' as afasta, exceto se não houver 
outra alternativa, como no caso de grave alteração de conduta.
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Apresentado o adolescente ao representante do Ministério Público, normaimente 
um Promotor de Justiça, este ouvirá, informalmente, o adolescente ou seus pais. 
Se o adolescente não estiver interno, e não comparecer, o representante do Minis
tério Público requisitará força policial para localizá-lo e conduzi-lo à força. Depois 
da ouvida, o adolescente poderá ser liberado mediante termo de responsabilidade 
de seus pais, mas, sendo caso, o promotor poderá manter o internamento, caben
do ao juiz decidir sobre sua legalidade ou não.

Depois de tomar conhecimento do fato delituoso que se atribui ao adolescente, o 
promotor terá três opções:

8 promover o arquivamento dos autos;

• conceder a remissão;

• representar à autoridade judiciária, para aplicação da medida sócio-educativa.

O arquivamente pode ser pedido quando inexistir o fato, não constituir ele ato 
infracional ou o adolescente não for seu autor.

A remissão é uma espécie de perdão, que é concedido pelo promotor ou pelo juiz, 
em crimes de menor importância, quando se entende que o adolescente merece 
uma chance de se recuperar.

Não sendo o caso de arquivamente ou remissão, o promotor representa contra ele. 
A representação equivale à denúncia em relação aos adultos. É com o recebimento 
da representação que se inicia o procedimento.

Vale ressaltar que a denúncia, que inicia o procedimento contra adulto, depen
de de prova pré-constituída de materialidade e indícios suficientes de autoria. 
Já a representação só depende de indícios de ambas, o que, na prática, faz com 
que seja mais fácil iniciar o procedimento contra adolescente do que contra 
adulto.

Iniciado o procedimento, o adolescente é interrogado pelo juiz. Após o interroga
tório, se ele não tiver advogado contratado, o juiz lhe nomeará um, que fará sua 
defesa. Sem defensor, o adolescente não pode ser processado.

Haverá então audiência de instrução e julgamento, onde serão produzidas as pro
vas — ouvida de testemunhas, juntada de documentos, requisição de perícias e 
diligências etc. Também na audiência a equipe interprofissional apresentará estu-
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do psico-social sobre o adolescente. Ao final, as partes — acusação e defesa — fa
zem suas alegações e o juiz julga, determinando ou não a punição.

A sanção aplicável chama-se medida sócio-educativa. A lista de medidas encontra- 
se no art. 112:

Art. 112. Verificada a prática de ato infiracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I  - advertência;

II  - obrigação de reparar o dano;

5 III  - prestação de serviços à comunidade;

IV  - liberdade assistida;

V  - inserção em. regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a  VI.

A medida de internação é a mais grave, e só pode ser aplicada:

I- quando o ato infiracionalfior cometido mediante violência ou grave ameaça 
à pessoa;

II- quando o adolescente é reincidente na prática de infrações menores;

III- quando o adolescente descumpre uma outra medida mais leve imposta; neste 
caso, o internamento será no máximo de três meses.

Quando o juiz determina o internamento, obriga-se a rever a medida, de seis em 
seis meses, de acordo com a conduta do internado. O internamento máximo é de 
três anos, embora possa evoluir para uma semi-liberdade ou liberdade assistida.

Aos 21 (vinte e um) anos, a desinternação é obrigatória.

Conta-se, para a internação, o período em que o adolescente ficou custodiado (in
ternado, mesmo que provisoriamente) antes da sentença. Este período será de, no 
máximo, 45 dias. Esgotando-se tal prazo, o adolescente é imediatamente solto e 
passa a responder ao processo em liberdade, podendo, no entanto, ser novamente 
preso se for condenado.
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Não existe prazo definido de internamento. O juiz não pode dizer, na sentença: 
quanto tempo ficará o adolescente internado. Cabe apenas dizer que a medida 
aplicada é o internamento. E só. Durante o cumprimento da medida, o juiz ava
liará o comportamento apresentado pelo internado, que não precisará, em caso de 
evolução de conduta, permanecer os três anos, podendo ser liberado, ou ter a 
medida transformada (progressão) para uma mais leve, a qualquer momento.

ft
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AS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
Paulo César Maia Porto

Idéias-guia R o m p en d o  com  a h ip o c ris ia  e os eufem ism os do C ó d i
go de M en o res , Lei 6 .6 9 7 /7 9 , o E s ta tu to  sep aro u  as m ed id as  de 
p ro te ç ão , prev istas no a rt. 101 , das m ed idas só c io -ed u ca tiv as . Isso 
não  im p lica  a criação de um  sistem a p u n itiv o  especial para os a d o 
lescen tes , ta n to  m ais que essas m ed idas não são p u n itiv a s , m as 
san c io n ad o ras-ed u ca tiv as .

1 . M e d i d a s  S ó c i o - E d u c a t i v a s  e  M e d i d a s  d e  P r o t e ç ã o

As medidas sócio-educativas são, apesar do nome, medidas restritivas de direitos, 
aplicáveis, por ordem judicial, a pessoas que tenham praticado ato infracional en- 
tre os doze e os dezoito anos. Não se aplicam a pessoas que tenham praticado ato glosfário 
infracional ainda crianças (com menos de doze anos), mas podem ser impostas a 
indivíduos entre dezoito e vinte e um anos, desde que o fato tenha ocorrido quan
do eram adolescentes.

São previstas no art. 112 do Estatuto, cujo rol é exaustivo, ou seja, não comporta 
ampliações. Adotou o legislador uma tipologia de certa forma rígida, limitando o 
poder do Juiz, impedindo-o, assim, de criar uma medida nova, que considerasse 
mais adequada ao caso1 . No entanto, por força do art. 113, podem-se cumular 
medidas distintas, desde que executáveis simultaneamente (semiliberdade e pres
tação de serviços à comunidade, por exemplo).

1 Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a respeito, por unanim idade, no processo 7259/98 
(Recurso O rdinário  em Habeas Corpus), cujo relator foi o M inistro Luiz V icente Cernicchiaro: 
ATO INFRACIONAL - M EDIDA DE IN TERNAÇÃO - o ECA considera ato infracional a con
duta descrita como crime ou contravenção penal. As medidas sócio-educativas (titulo III, cap. IV) 
são enumeradas conforme o critério - “num erus clausus”. Aliás, somente podem decorrer observa
do “o devido processo legal” (art. 110, “in fine”). O ato infracional é pressuposto da sanção 
(consequência lógica). O art. 122 relaciona, como antecedente, os casos de medida de internação. 
Só podem  ser aplicados nas hipóteses dos respectivos incisos. Ademais, com prazo determ inado 
não superior a três meses (idem, par. 1.). “Em nenhum a hipótese será aplicada a internação, ha
vendo outra medida adequada” (idem, par. 2.). A sanção, pois, é taxativa. (Julgador: Sexta Turma, 
decisão de 19-03-1998, publicada no DJ de 20/04/1998 pg:00108).
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Rompendo com a hipocrisia e os eufemismos da legislação anterior (o Código de 
Menores, Lei 6.697/79), o Estatuto separou as medidas de proteção, previstas no 
art. 101, das medidas sócio-educativas. As primeiras não restringem direitos, e são 
aplicáveis primordialmente a crianças e adolescentes que, nos termos do art. 98, 
tenham seus direitos ameaçados ou violados. Isto é: são medidas exclusivamente 
de promoção, de garantia de direitos. Mesmo quando utilizadas, conforme prevê o 
art. 105, para crianças autoras de ato infracional, não têm caráter punitivo2.

Já as medidas sócio-educativas, embora tenham também a finalidade de proteger e 
recuperar, são, nitidamente, medidas sancionadoras, pois importam em restrição 
ao exercício de determinados direitos, sempre como conseqüência da prática de 
um ato infracional por adolescente.

O antigo Código de Menores, ao contrário, misturava medidas de proteção e de 
restrição de direitos sob o título “Medidas Aplicáveis ao Menor”:

“A r t .  14. São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciária:

I  - advertência;

II - entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônea, mediante termo de res
ponsabilidade;

III - colocação em lar substituto;

IV  - imposição do regime de liberdade assistida;

V - colocação em casa de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, 
hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado”.

Observe-se que as três primeiras não implicam perda ou restrição de direitos, sendo 
exclusivamente protetivas. Já as três últimas, por atingirem a liberdade de ir e vir, 
tinham caráter punitivo. Do ponto de vista técnico, a reunião dessas medidas, no 
mesmo dispositivo legal, como se pertencessem à mesma espécie, constitui verdadei
ra aberração. Para se formar uma categoria, é necessário atentar para o que de co
mum existe nos elementos, e que permite sua reunião sob um mesmo denominador.

: Disso não resta a menor dúvida. Observe-se que o art. 101, em seu parágrafo único, estabelece 
que a medida prevista no inciso V il —  abrigo em entidade — , além de ser uma medida provisória 
e excepcional, não poderá implicar privação de liberdade.
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A única nota característica, que pode ser vista como elemento comum entre as seis 
medidas acima citadas, era o fato de só serem aplicadas pelo Juiz de Direito. Tal 
característica, entretanto, não é da essência das medidas. Assim, mais uma vez, o 
legislador de 1979 deu provas de sua incongruência e do pouco rigor científico 
empregado na formulação daquele que foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais 
retrógrados e autoritários diplomas legais da nossa história.

Mas o que poderia parecer simples falta de rigor técnico, na verdade era um sub
terfúgio: permitia-se que o Juiz, mesmo sem atentar para o devido processo legal, 
restringisse direitos do “menor”.

Isso se pode verificar examinando o regime de aplicação das três últimas medidas.

O art. 38 do revogado Código prescrevia a liberdade assistida para os casos de desvio 
de conduta e prática de infração penal. Equiparava, assim, os que haviam cometido 
os delitos e os que, embora sem comprovação da prática de qualquer ilícito, apresen
tavam, na opinião do Juiz, uma déviance (desvio, isto é, uma conduta anti-social).

O mesmo critério era utilizado para o internamento, só que neste havia privação 
total da liberdade. Já a semiliberdade serviria, exclusivamente, “como forma de 
transição para o meio aberto”, ou seja, só poderia ser aplicada ao “menor” que fora 
internado, antes de liberá-lo.

A internação era a mais absurda das medidas. Correspondia a uma prisão, pois o “me
nor” ficava totalmente privado de liberdade. Mas, ao contrário da prisão dos adultos, 
era aplicada sem observância do devido processo, sem o direito à defesa, e, como já foi 
dito, sem que fosse necessário provar que o “menor” era o autor de algum delito.

O art. 41 dizia que “o menor com desvio de conduta ou autor de infração penal”_ 
poderia ser internado, até que o Juiz, “em despacho fundamentado”, determinasse glossário 
o desligamento. A ouvida do Ministério Público e da equipe técnica não era obri
gatória, mas uma faculdade do Juiz.

O “menor” era preso sem prazo determinado. E havia um período máximo de dois 
anos para que fosse feita a reavaliação (art. 40, §1°).

Permitia o Código que o “menor” fosse internado em presídio comum, desde que 
separado dos adultos. Falavam-se de “instalações adequadas”, mas apenas para “ga
rantir absoluta incomunicabilidade” (art. 40, §2°).
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O mais absurdo ainda estava por vir. Alcançada a maioridade aos vinte e um anos, 
o indivíduo não era obrigatoriamente solto, mas, se o Juiz assim o quisesse, era 
transferido para um presídio normal, e passava à autoridade do Juiz de Execuções 
Penais (art. 40, §3°). Isto quer dizer que o “ex-menor” seria misturado a crimino
sos adultos, com uma diferença: os adultos tinham uma pena a cumprir, ou seja, 
sabiam quanto ia durar a privação de sua liberdade, enquanto o “ex-menor” pode
ria ficar preso pelo tempo que o novo Juiz achasse conveniente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente alterou profundamente as disposições le
gais a respeito, como veremos a seguir.

«

2 .  P r e s s u p o s t o s  e  G a r a n t i a s  p a r a  a  A p l i c a ç ã o  d e  

M e d i d a s  S ó c i o - e d u c a t i v a s

fV v

Vá ao 
glossário

Como já se teve oportunidade de comentar, as medidas sócio-educativas, por res
tringirem direitos, só podem ser aplicadas obedecendo a alguns princípios funda
mentais da democracia: o devido processo legal, o contraditório e a garantia de 
ampla defesa. A única medida que dispensa tais garantias é a advertência, pois, 
além de se esgotar em si mesma, não atinge nenhum direito do acusado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, fiel aos princípios constitucionais, esta
belece, no Título III da Parte Especial, em seu Capítulo III, as “Garantias Proces
suais” do adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional:

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido pro
cesso legal.à>
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garanti
as:

I  - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante ci
tação ou meio equivalente;

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e tes
temunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;

III - defesa técnica por advogado;

IV  - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
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V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase 
do procedimento.

Essas garantias, é importante dizer, sempre foram asseguradas aos adultos, e só de
pois de 1990, com o advento do Estatuto, é que foram estendidas aos adolescentes.

Comentemos brevemente cada uma delas:

I  -pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante ci
tação ou meio equivalente;

A citação, segundo o Código de Processo Civil. “É o ato através do qual se chama 
a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender”. Como o Estatuto falou em 
“citação ou meio equivalente”, as leis de organização judiciária de cada Estado 
poderão determinar outras formas, desde que se garanta a essência do ato: comu
nicar a existência do processo, para permitir a defesa. No entanto, no decorrer do 
trabalho, chamaremos esse ato de “citação”, ainda que existam meios diferentes em 
alguns locais.

As citações diferem das intimações. Através destas, apenas dá-se conhecimento, 
normalmente a quem já é parte no processo, da ocorrência de algum fato proces
sual relevante, ou se determina a prática de algum ato por parte do intimado. Já a 
citação tem um caráter mais importante, porque é através dela que, oficialmente, 
o réu toma conhecimento de que existe um processo contra ele, para que possa 
exercer o contraditório, ou seja, o direito de contestar os fatos e argumentos apre
sentados pelo autor.

O autor da Ação Sócio-educativa é o Ministério Público. A lei não comporta outra 
espécie de autoria. Se a vítima ou seus representantes legais desejarem reparação, 
deverão ingressar com ação de indenização, em regra contra os pais do adolescen
te, já que este ainda é considerado civilmente incapaz. Nunca se poderá, ainda 
que o Ministério Público fique inerte, substituí-lo na relação processual em que se 
apura a prática de ato infracional3.

3 D iferentem ente do que ocorre em relação aos adultos. Em bora a m aior parte dos delitos praticados 
enseje ação de iniciativa pública, por parte do M inistério  Público, quando este perde o prazo para 
apresentar a denúncia (5 dias, se o réu estiver preso; 1 5 dias, se o réu estiver solto), a vítim a ou seu 
representante legal poderá apresentar queixa-crime substitutiva (Código de Processo Penal, art. XX).
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Segundo art. 184, caput, do Estatuto, “Oferecida a representação, a autori
dade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente No § 
I o, afirma-se: “O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados 
do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompa
nhados de advogado”.

Observe-se que, não obstante a incapacidade civil (que só cessa, totalmente, aos 
21 anos, ou por emancipação, após os 16), o adolescente é citado, juntamente 
com os pais ou responsável. Logo, constitui nulidade a citação exclusiva do adoles
cente - por presumir-se incapaz de, sozinho, providenciar sua defesa -, ou a cita
ção unicamente de seus pais.

A citação do adolescente tem um nítido caráter educativo: é preciso que ele saiba 
que seu ato está produzindo conseqüências jurídicas, e que não haverá impunida
de. Por outro lado, acaso não tenha cometido o ato infracional, poderá lutar por 
sua liberdade, provando sua inocência. Em qualquer das hipóteses, estar-se-á res * II
peitando sua cidadania.

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e tes
temunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;

Costuma-se representar graficamente a relação processual por um triângulo, que 
possui, no vértice central, a figura do órgão julgador, e, nas extremidades, as par
tes envolvidas, normalmente a acusação e a deíesa.

Essa é a estrutura do Sistema Acusatório de julgamento, que pressupõe a igualda
de entre acusação e defesa, e a imparcialidade do juiz, que, a princípio, não se 
posiciona a favor de qualquer das partes, para que possa, de maneira independen
te, proferir sua decisão somente ao final do procedimento.

Na Antigüidade e na Idade Média, entretanto, prevaleceu o Sistema Inquisitório, 
em que os acusados eram levados à presença do juiz sem qualquer direito de defe
sa, e o juiz reunia, a um só tempo, as funções de acusação, defesa (entendia-se que 
o juiz, em sua magnanimidade, jamais prejudicaria um inocente ...) e de julga
mento.

Tal Sistema, além de comprometer a imparcialidade do julgador, também prejudi
cava a apuração da verdade, já que não havia confronto entre as teses de acusação 
e de defesa.
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Razoes de ordem política determinavam a submissão do acusado a um juiz pleni
potenciário: indicado pelo Soberano, o juiz representava o poder do Estado ante o 
súdito. Por outro lado, utilizavam-se os julgamentos para eliminar os inimigos do 
poder, e para isso as regras processuais não poderiam ser rígidas, para que se pu
dessem adaptar caso a caso.

O antigo Sistema Tutelar de julgamento de “menores” era um sistema inquisitório. 
Não havia contraditório e direito à defesa, justamente por se considerar que o juiz 
não agia propriamente como juiz, mas como “bom pai de família”. Desta forma, 
qualquer que fosse o julgamento, atenderia “ao melhor interesse do menor”. Afi
nal, o “pai” não trataria mal um filho seu.

Combatendo essa idéia, Raul Zafaroni lembra que “Ao longo de toda a história da 
Humanidade, a ideologia tutelar em qualquer âmbito resultou em sistema proces
sual punitivo inquisitório. O ‘tutelado’ sempre o tem sido em razão de alguma 
‘inferioridade’ (teológica, racial, cultural, biológica etc.)”

E continua o grande penalista: “Colonizados, mulheres, doentes mentais, minori
as sexuais etc. foram psiquiatrizados ou considerados ‘inferiores’, e, portanto, ne
cessitados de ‘tutela’. A famosa Inquisição, no fundo, funcionou respondendo a 
uma sinalização de inferioridade teológica (aquele que se afasta da Verdade é infe
rior), e daí a necessidade de tutelar tanto o inferior como a ‘sociedade’ frente a ele. 
Um processo para estabelecer esta ‘inferioridade’ ou para ‘tutelar’ em consequên
cia desta determinação não requer que haja uma separação clara das funções do 
acusador, do defensor e do juiz, porque o tribunal, por sua natureza, deve reunir e 
sintetizar as três funções. ‘Inferioridade’, ‘tutela, e ‘inquisição’ são, assim, concei
tos complementares, quase necessários e implicados”4.

Como se pôde ver, o Sistema Inquisitório (e também o Sistema Tutelar) reprodu
zem uma relação de superioridade entre o Estado, que julga, e o indivíduo, toma
do como objeto do julgamento. Já o Sistema Acusatório tem por fundamento o 
respeito ao indivíduo, que, mesmo acusado da prática de algum delito, deve ter 
assegurados seus direitos fundam entais. H istoricam ente, portanto , o Sistema 
Acusatório é fruto do iluminismo e dos avanços que a Escola Clássica trouxe ao 
Direito Penal.

4 Z A F A R O N I, Raul, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado —  Comentários Jurídicos 
e Sociais, 2 a ed. São Paulo: M alheiros, 1992, pp . 640 -6 4 1 .
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Ocorre que, só neste século, tais garantias foram estendidas aos adolescentes, que 
ainda continuam, em muitos países, a serem julgados inquisitoriamente, com a des
culpa de que o juiz, na verdade, estaria funcionando como “bom pai de família”.

III - defesa técnica por advogado

O advogado garante, no julgamento, a “igualdade de armas” em relação ao órgão 
acusador. O Estado tem um profissional, tecnicamente habilitado, para promover 
a acusação (Promotor de Justiça). A pessoa que se defende, na maior parte das ve
zes, é um leigo, e, ainda que possua boa instrução, dificilmente maneja o instru
mental jurídico. Necessário, portanto, que se garanta a assistência de um profissi
onal do direito para que se produza uma boa defesa e assim se garanta, de fato, a 
igualdade entre as partes.

Em virtude disso, a Constituição Federal entende que o advogado é “indispensável 
à administração da justiça”.

Ao contrário do que muita gente pensa, não apenas os juízes são responsáveis pela 
distribuição da justiça. Sem o Ministério Público e sem os advogados não poderia 
haver julgamento, pois o juiz é, a princípio, inerte, e depende que alguém promo
va a ação. Daí não haver, entre estas três figuras, qualquer hierarquia, pois todos 
são imprescindíveis.

A garantia de um advogado para defender o adolescente é novidade em nosso di
reito. Como já se disse, o revogado Código de Menores apenas permitia a presença 
de um advogado, mas o processo poderia existir sem que fosse garantida tal defesa. 
Ainda que o advogado comparecesse, sua atuação era limitada. Afinal, não era pre
ciso comprovar a prática de ato infracional para internar o “menor”, bastava que o 
juiz achasse que ele tinha conduta “anti-social”.

IV  - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;

A advocacia é geralmente exercida por profissionais liberais que recebem honorários 
por seu trabalho, e tal remuneração deve ser compatível com a importância e a natu
reza técnica da atividade. Isso, no entanto, poderia inviabilizar a defesa de quem não 
tivesse condições financeiras para contratar um profissional da advocacia.

Para co n to rn a r esse problem a, há a previsão co n stitu c io n a l de uma 
Defensoria Pública, órgão do Poder Público Estadual que deve promover, 
gratuitamente, a assistência jurídica aos necessitados. O único critério para ser
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atendido pela Defensoria seria a impossibilidade de arcar com os honorários 
advocatícios e as custas processuais, sem comprometer o sustento da família.

O Estatuto obriga, portanto, que o Estado garanta a defesa jurídica gratuita a todos 
os adolescentes cujas famílias não tenham condições de contratar um advogado.

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;

A qualquer tempo o adolescente tem o direito de ser ouvido pessoalmente pelo 
Delegado, pelo Promotor ou pelo Juiz, dependendo da fase em que se encontrar o 
feito. Fará isso para tirar dúvidas sobre sua situação ou mesmo reivindicar qual
quer providência a que entenda ter direito, e a autoridade tem a obrigação de res
ponder ao apelo, concedendo ou negando, mas sempre justificando as razões da 
decisão. Isso faz parte do processo educativo que se pretendeu implantar nas ações 
de apuração da prática de ato infracional.

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase 
do procedimento.

Desde a apreensão até o julgamento, sempre que sentir necessidade, o adolescente 
tem o direito a ser assistido por sua família. Não existe incomunicabilidade3 para 
o adolescente.

4. D escrição das M edidas Sócio Educativas 

Advertência

É a única das medidas sócio-educativas que não implica restrição a direitos. Con
siste, nos termos do art. 115 do Estatuto, em “admoestação verbal, que será redu
zida a termo e assinada”.

Admoestar significa advertir, censurar, repreender com brandura, aconselhar, exor
tar (Aurélio). Não se trata, no entanto, de uma simples conversa entre o juiz e o 
adolescente. A advertência é um ato processual, solene, que deve ser registrado, já 
que representa a execução de uma sentença. 5

5 O  Código de M enores previa a decretação de incom unicabilidade sem pre que o “juiz de m eno
res” achasse que a presença da fam ília pudesse ser prejudicial ao “m en o r”. N o E statu to , em se 
tra tando  de adolescentes acusados da prática de ato infracional, essa determ inação é impossível.
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Entendemos que a simples composição entre o prejudicado e os pais do adolescen
te não atende às finalidade da medida. O pagamento em dinheiro ou em outros 
bens não terá caráter educativo. Deve-se fazer com que o adolescente, dentro de 
suas possibilidades, possa compensar o prejuízo6.

A reparação deve, outrossim , estar ao alcance do adolescente. Isso porque o 
descumprimento injustificado de medida anteriorm ente imposta pode resultar, 
nos termos do art. 122, em internamento por até três meses. Desta forma, para 
que se possa aplicar tal sanção, é preciso que o descumprimento seja ocasionado 
unicamente pelo adolescente. Do contrário poder-se-ia utilizar tal expediente 
como um “atalho” para internar o adolescente, mesmo que a natureza do ato 
infracional não admitisse tal medida.

Prestação de serviços à com unidade

Enquanto na Reparação do Dano o beneficiário é a vítima ou seu representante 
legal, nesta medida procura-se fazer com que a coletividade seja beneficiada.

Diz o art. 117 que a prestação de serviços se dará “junto a entidades assistenciais, 
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais”. Ou seja, é necessário que a entidade beneficiada 
não tenha caráter lucrativo.

A medida, segundo o mesmo artigo, não excederá a seis meses, e será cumprida 
em jornada máxima de oito horas semanais, preferencialmente nos finais de sema
na, e não poderá prejudicar a freqüência à escola.

Embora não esteja expresso no Estatuto, é bom lembrar que o juiz deve negociar 
tal medida com o adolescente e seu defensor. Isto porque a Constituição Federal, 
em seu art. 5o, inciso LXVII, “c”, proíbe a imposição de “trabalhos forçados”.

A prestação de serviços à comunidade, em molde semelhante à dos adolescentes, é 
prevista no Código Penal para os adultos. Naquele diploma legal, admite-se tal 
pena para delitos leves ou como forma final de cumprimento de penas maiores.

6 Sentença exem plar foi exarada pelo T itu la r da 2 a Vara da Infância e Ju v en tu d e  de Recife, em 
que dois adolescentes foram  obrigados a lim p ar as pichações realizadas em  um  prédio  público 
(Faculdade de D ireito).
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Para o adolescente, representa nítida vantagem. Além de não privá-lo de sua liber
dade, garante-lhe uma convivência saudável, e ao mesmo tempo faz com que ele se 
sinta útil e reconhecido. Além disso, permite-lhe refletir sobre o seu erro e buscar 
sua recuperação.

Liberdade assistida

Esta é, em nosso entender, a mais inteligente e eficaz medida prevista no Estatuto 
(se bem aplicada, é lógico).

Lembremos que a deliqüência juvenil é causada basicamente pela falta de perspec
tivas e de orientação. Sentindo-se excluído da sociedade, o jovem parte para agre
di-la. E sem uma referência adulta para guiá-lo, à mingua de um bom exemplo, 
dificilmente haverá recuperação.

As medidas de privação de liberdade exercem, como adiante se comentará, um 
papel de confinamento. Justificam-se, exclusivamente, pela proteção à sociedade. 
Há muito não se concebe a retirada da liberdade como algo bom para o internado. 
Esse é um discurso extremamente hipócrita, que visa a encobrir a falta de políticas 
públicas de recuperação de infratores, não apenas adolescentes como também 
adultos.

A prisão afasta temporariamente a pessoa do convívio social. É, até nesse ponto, 
uma medida paliativa, pois, terminado o prazo de confinamento (a Constituição 
Federal, no seu art. 5o, LXVII, “b”, veda a prisão perpétua), o recluso voltará às 
ruas. Se não estiver recuperado, a sociedade sofrerá por conta disso.

O confinamento não contribui, por si só, para a recuperação. Pelo contrário. Mes
mo praticado em boas condições, termina por dificultar o processo: afinal, o con
vívio dentro da unidade prisional é diferente da realidade externa.

A liberdade assistida atende a todos esses aspectos:

• Proteção da sociedade: em bora solto, o adolescente está sob vigilância. O 
orientador tem o dever de relatar ao juiz o descumprimento da medida. Sabendo- 
se vigiado, é mais difícil a prática de atos infracionais.

• Recuperação do adolescente: a medida permite, a um só tempo, que o adoles
cente não sofra os efeitos da segregação, e que tenha, provavelmente pela primeira
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vez na vida, a orientação de um aduito interessado em recuperá-lo. Assim, é pos
sível abrir uma perspectiva de futuro para o adolescente, fazendo-o sentir-se parte 
da sociedade.

Por isso, o Estatuto determina serem deveres do orientador (art. 119):

• promover socialmente o adolescente e sua família;

• supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar;

• diligenciar pela profissionalização;

• apresentar relatório do caso.

Conforme já dissemos, não se trata apenas de vigilância, mas de promoção social.

A liberdade assistida pode ser utilizada independentemente da gravidade do ato 
infracional, e serve até mesmo como uma espécie de “progressão de regime”, para 
aqueles que estavam internados. Deve ser aplicada por um prazo mínimo de seis 
meses, podendo ser substituída ou suspensa a qualquer tempo.

Semiliberdade

Esta medida equivale à prisão-albergue de adultos (regime aberto). Consiste na 
privação de liberdade à noite, nos finais de semana e em dias feriados, sendo o 
adolescente liberado nos dias úteis para estudar e trabalhar.

Diferentemente do disposto no Código de Menores, que previa a medida ape
nas como progressão do internamento, pelo Estatuto ela pode ser aplicada des
de o início. Exige-se, apenas, por dedução do art. 186, §2°, que o ato 
infracional seja grave .

Durante o período de liberdade, o adolescente não estará sujeito a nenhuma vigi
lância. A medida, portanto, implica em um crédito de confiança, que deve ser 
concedido como forma de estimular a responsabilidade do adolescente. 7

7 Não há, no Estatuto, a determinação do que seja ato infracional “grave’'. Sem outro parâmetro 
a recorrer, podemos utilizar a pena aplicada ao crime correspondente. Sendo o adulto punível com 
pena de “reclusão”, e tendo o fato certa reprovabilidade, podemos enquadrá-lo como fato “grave”. 
Dificilmente poderíamos considerar como “grave” um ato infracional que, se cometido por adulto, 
resultaria em pena de detenção, simplesmente.
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Internamento

Pelas características apresentadas no Estatuto, o internamento de adolescentes é 
semelhante ao regime semi-aberto de adultos8.

*

8 N o regime fechado, obrigatório para crimes punidos com reclusão superior a oito anos, o 
apenado só pode sair da penitenciária para trabalhar em obras ou serviços públicos, ainda assim 
autorizado pelo juiz. E proibida a freqüência à escola, salvo se houver sala de aula dentro  da 
unidade. Já no regime sem i-aberto, é possível trabalhar, em bora sob vigilância, em empresas p ri
vadas, e, tam bém  sob vigilância, freqüentar qualquer espécie de curso. Além disso, o regime semi
aberto deve ser cum prido em colônia agrícola ou industrial, para garantir-se a profissionalização 
do preso. Tudo isso nos faz crer que a internação assemelha-se mais ao regime sem i-aberto, até 
porque, em relação ao adulto, a utilização de regime fechado só acontece em casos m uito  graves, 
e no início do cum prim ento  da pena.

H á um a certa confusão, entre os leigos, com referência aos regimes sem i-aberto ou aberto. No 
semi-aberto, o preso só pode sair da prisão com autorização judicial, e dentro das hipóteses acima 
expostas. No regime aberto, ele passa o dia todo solto, sem vigilância, retornando à noite. Tal 
regime equivaleao regime de “semi-liberdade” dos adolescentes. A utilização do mesmo termo pro
voca as dúvidas.
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SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: 
C O N TR O LE SOCIAL

A brangência

O Módulo V trata do controle a ser exercido pela sociedade tanto sobre os atores 
c espaços institucionais do eixo da Promoção, como do eixo da Defesa. E exclusivo 
da Sociedade Civil. É também o mais carente de implementação, fato que retrata 
a pouca participação efetiva da Sociedade Civil nos problemas que afligem as cri
anças e adolescentes no País.

Desenvolve-se em três capítulos, que abordam o tema específico da participação 
popular nos espaços institucionais

1. O protagonismo da sociedade civil
2. A participação social nos espaços institucionais
3. O controle social e os conselhos setoriais

O bjetivos P edagógicos

Ao final deste M ódulo, o formando deve ter assimilado conhecimento e formado 
convicções acerca das seguintes idéias:

• A nova legislação brasileira cria o ambiente institucional favorável à participação 
da Sociedade Civil na gestão da coisa pública. No entanto, em virtude da novida
de dessa orientação, num Estado historicamente dominado pelas classes dom inan
tes, torna-se difícil im plementar a participação social. O desafio é vencer esses 
obstáculos e utilizar os instrumentos e mecanismos postos à disposição da Socie
dade pela Constitução Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O PROTAGONISMO DA SOCIEDADE CIVIL
Margarita Bosh Garcia

Idéias-guia: O papel da Sociedade C ivil na restauração da D em ocra
cia no Brasil e a articulação de suas organizações em favor do efetivo 
reco n h ec im en to  dos d ire ito s  da criança  e do ado lescen te  são d esta 
cados no tex to . A g rande  inovação  que o E s ta tu to  tro u x e  no p a n o 
ram a legislativo brasileiro  foi a criação de um  verdadeiro  sistem a de 
g a ran tia  de d ire itos que, em bora  a inda  lu tan d o  pelo reco n h ec im en 
to social, já con ta  com  um  grau razoável de im p lem en tação .

1 . CONTEXTUALIZAÇÃO H lST Ó R IC A

Os anos de ditadura militar ficaram simbolizados pelo afastamento da sociedade 
civil de toda e qualquer ação ou participação na política ou na gestão pública.
Essa falta de abertura estava inserida dentro da Doutrina de Segurança Nacio- glossário 
nal, que era o pensamento irradiado por toda a América Latina e marcou todas 
as políticas públicas da época. A falta de participação na gestão pública fez com 
que a própria sociedade deixasse de acreditar que poderia fazer alguma coisa pe
las vias legais - daí o surgimento das opções pela clandestinidade, pela força. A 
Igreja Católica foi a única instituição que conseguiu manter seu direito à voz na
quele período e, por isso, foi quase a única representante dos anseios da socieda
de civil. Todas as opções políticas da época buscavam a volta de um Estado de
mocrático, mas os meios -  a eliminação dos conflitos pela eliminação dos seus 
agentes representantes -  acabavam por igualá-las à própria posição não democrá
tica do Estado.

Os anos 80 deram lugar a movimentos com propostas de mudança, reforma e 
mobilização para a melhoria da sociedade em que vivemos, sempre no sentido de 
fortalecer a democracia e os direitos humanos. No caso da criança e do adolescen- ^r/ 
te, por exemplo, essa luta culminou com a inclusão do artigo 227 na Constituição glossário 
Federal, que vem a ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, de enorme impor
tância para nossa sociedade. No mesmo documento aprovou-se o artigo 204: ele 
estabelece que as políticas sociais do governo devem ser feitas em conjunto com a 
sociedade civil.
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Confirma-se aí a proposta e o direito de participação da sociedade na elabora
ção, gestão e controle das políticas sociais. E este texto concretiza o primeiro 
artigo da Constituição que diz que todo o poder emana do povo e é exercido 
por ele não só por representação, mas por participação direta do cidadão. Re
presenta um desafio, uma oportunidade e se torna uma obrigação, sendo 
normativo para nossa conduta: nenhum cidadão pode se omitir do exercício 
direto da democracia. Essa consciência de ação ainda é débil e sem formato; 
ainda é muito trabalhoso e demorado defender os direitos individuais. A de
mocracia é uma conquista da sociedade civil e a sua consciência vem se alar
gando pelo país, e a área que lida com a criança e o adolescente tem papel 
fundamental nesse processo.

As principais áreas de exercício dos direitos humanos, portanto da democracia, 
incluídas na legislação brasileira são: a criança e adolescente, através do Estatuto 
da Criança e do Adolescente que regulamenta o artigo 227 da Constituição Fe
deral, e a Lei de Assistência Social, que evidencia marcos legais preocupados com 
o desenvolvimento da sociedade civil. No movimento social, a organização da so
ciedade civil foi a protagonista dessas conquistas: não foi o Estado que dotou 
sozinho e por si próprio a sociedade dessas diretrizes jurídicas, e sim, a socieda
de, que lutou e demandou um reconhecimento por parte do poder público da 
necessidade de desenvolvimento e concentração de esforços nessa área. Nessa 
década, todas essas mudanças aconteceram dentro de um ambiente político favo
rável, mas economicamente instável.

Hoje temos um maior interesse da parte dos movimentos sociais pela luta 
institucional: isto é, de influir em instituições através de instituições. Há tam
bém a junção das áreas do direito com as áreas de assistência e as equipes envol
vidas no trabalho diário tornaram-se multidisciplinares. Isto porque, uma vez 
formalizados interesses e objetivos, a luta tornou-se mais complexa. O atendi
mento dos direitos da criança e do adolescente deixou de ser visto como 
assistencialismo imediato. Essas necessidades de trabalhos conjuntos 
interdisciplinares têm influído até nas reflexões sobre as estruturas curriculares 
das universidades, em que se começa a perceber a exigência de profissionais mais 
abertos e completos.
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2. As O rganizações da Sociedade C ivil e sua A rticulação

As organizações da sociedade civil começaram quase todas preocupadas com os 
direitos humanos, mas agora já se percebe uma caminhada em direção à especiali
zação. Começa a haver recortes nos direitos humanos: direitos da mulher, direitos 
da criança, do negro, do solo urbano. Recortando a realidade, cria-se também a 
possibilidade e necessidade de relações interinstitucionais. Não apenas o estabele
cimento de relações interdisciplinares dentro das equipes de trabalho, mas tam
bém articulações entre instituições para que se enfrentem os desafios colocados 
agora pela própria legislação brasileira.

E notável como, nos últimos anos, surgiu uma quantidade enorme de articulações 
entre as organizações da sociedade civil, "em-se, por exemplo, a Associação Brasi
leira de ONGs (ABONG) que congrega cerca de 300 organizações. Esste número 
representa pouquíssimo, quando vemos nos jornais que existem mais de cinco mil 
entidades, mas não deixa de ser im portante, porque estas O N G s têm uma 
tipologia, uma natureza, um método de intervenção que lhes pode dar um caráter 
protagônico, caso elas sejam eficazes nas suas intervenções.

Há também outra organização, desta vez especificamente na área da criança: o 
Fórum Nacional de Associações Não-governamentais de Defesa dos Direitos da Crian
ça, em Brasília, que teve um papel extremamente importante na aprovação do Es
tatuto, e hoje na sua implementação. E isto depende exclusivamente da coragem, 
da força e da energia das organizações participantes.

3. A C ontribuição Inovadora do Estatuto da C riança

e do Adolescente

Diversos setores nacionais - advogados, juizes, magistrados, assistentes sociais, tra
balhadores sociais das áreas governamentais e organizações não-governamentais - 
fazem do Estatuto sua norma, seu caminho, seu modo de intervir na realidade. O 
Estatuto nos traz, como toda lei, uma série de proposições que não têm um 
caráter científico, e exigem um trabalho de interpretação.
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A primeira exigência relativa ao Estatuto é exatamente uma mudança de mentalidade, 
é acabar com aquela teoria da situação irregular que se deixou de usar como slogan, 
mas que se continua a usar na prática. E impressionante ver como até gente que está 
no trabalho diretamente com crianças e adolescentes ainda tem impresso na mente o 
Código cie Menores. Essa mudança de paradigma é fundamental. E preciso lembrar a 
toda hora e em todo lugar que a doutrina da situação irregular (existente no antigo 
Código de Menores) terminou, e que nós estamos frente ao desafio de uma política 
integral que garanta a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Isto não é dis
curso, isto é prática. Para que isso seja verdade, deve estar traduzido em todos os dese
nhos de políticas, de intervenções e de atendimento de crianças e adolescentes.

Como fica tudo isso em nossa prática? Sabemos que hoje as crianças têm direitos, sabe
mos que a sociedade civil brasileira, sobretudo as organizações que trabalham com cri
anças, têm que participar das políticas públicas. Sabemos também que trabalhamos 
com uma mudança estrutural. Mas, apesar disso tudo, temos uma emergência, uma 
situação grave, que todos os dias bate em nossos olhos, em nossa consciência, em nossa 
postura política: temos que atender as crianças e adolescentes que hoje estão sem qual
quer atenção das suas comunidades, nas ruas, sem escolas, sem assistência médica.

Então o trabalho é bem complexo: ao tempo que apontamos para uma mudança estru
tural através da modificação de prioridades políticas e econômicas, trabalhamos simul
taneamente no atendimento a direitos que estas crianças têm hoje, e que não podem 
aguardar pelas políticas públicas que demorarão para ser implementadas.

4. P romoção, C ontrole Social e D efesa:
Eixos Fundamentais do Estatuto da C riança e do Adolescente

O artigo 86 do Estatuto propõe um sistema integrado que apresenta três eixos 
fundamentais: o eixo da promoção, o eixo do controle social e o eixo da defesa. 
Estes três eixos devem funcionar de maneira articulada e neles vamos encontrar 
órgãos governamentais e órgãos não-governamentais. Isso quer dizer que vamos
acabar nos vendo neles de alguma maneira.

.........
O eixo da Promoção corresponde às políticas sociais básicas, ao espaço para fazer a

.’ir
glosfário Política, para a reforma estrutural da sociedade tendo em vista a promoção e a 

garantia de direitos.
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No eixo do Controle Social temos a sociedade. A sociedade civil deve participar, dentro ^  
co eixo da promoção, da confecção de políticas públicas e, dentro do eixo do controle, glossário 
Ta vigiar a ação governamental, o que na democracia é um direito da sociedade.

À sociedade deve poder controlar a ação governamental, e o faz por intermédio da 
eleição daqueles que vão desempenhar as funções de representação por meio do 
vo to ; isto é frágil enquanto controle, mas ainda é uma maneira de controle. Outra 
rorma de controle que a sociedade detém são as próprias instâncias organizacionais 
da sociedade civil, as quais podem vigiar e controlar o orçamento público, o de
sempenho parlamentar, a execução orçamentária, e a coerência ou incoerência da 
confecção das políticas publicas em relação às prerrogativas estatutárias.

**SÈ

O último é o eixo da Defesa. A sociedade civil pode defender-se e responsabilizar A
os órgãos públicos e não-públicos pelo cumprimento legal no que tange aos direi- glossário 
tos da criança e do adolescente. Isto é uma inovação da Constituição de 1988, 
completada depois pelo Estatuto, que nos considera atores públicos de interven
ção. Deste modo, quando um funcionário público se omite, o não-fazer implica 
em crime de falta de cumprimento legal. Nós, agentes não-governamentais, temos 
politicamente esta mesma obrigação. Se estamos desempenhando uma função pú
blica de atendimento, de defesa ou de promoção, temos, por analogia, o papel de 
exercitar a defesa, a autodefesa, a autogestão dos direitos individuais, coletivos e 
difusos das crianças, e dos adolescentes.

5. Agentes Implementadores do Estatuto

Continuando com a leitura do Estatuto, vemos que existem agentes responsáveis 
pela implementação de determinadas medidas.

No eixo da Promoção

Começando pelo eixo da Promoção temos como atores os Conselhos de Assistên
cia Social, Conselhos Setoriais, Conselhos de Direitos da Criança e do Adoles
cente, entidades de atendimento Não-Governamentais e entidades de atendi
mento Governamentais. Que objetivos tem cada um deles? Eles devem formular 
a política de assistência social, as políticas sociais básicas, assim como as funções Vá ao 

glossário
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dos Conselhos de Direitos são de formular políticas de garantia, deliberar sobre 
elas e analisar, controlar, se as políticas estão ou não adequada ao Estatuto.

Ao exercer este controle, o Conselho está propondo a mudança estrutural que o 
Estatuto traz: a idéia de reforma social pelas vias institucionais: quando exerce a 
política de garantia -  uma tarefa que lhe é própria -  ele atende à situação emer
gente e realizará programas especiais para diferentes tipos de situações em que 
adolescentes e crianças se encontram: os desaparecidos, os infratores, os abandona
dos, os drogados, os vitimados e os meninos e meninas de rua.

As instituições de atendimento são importantíssimas no Brasil: primeiro, pela quanti
dade e segundo, pelo papel que têm ao praticarem o atendimento em acordo perfeito 
com o Estatuto, retirando todo e qualquer vestígio do Código de Menores e mais, não 
fazendo do atendimento uma finalidade em si. Isso é importante, pois é preciso que os 
programas especiais e as entidades de atendimento ajam de maneira a levar o Estado a 
praticar uma política social pública, universal, para todos e de qualidade.

As instituições de atendimento existem por causa de uma situação estrutural que 
expulsa das políticas sociais básicas a maioria das crianças e adolescentes do Brasil. 
Elas têm um papel político extremamente im portante. Papel político e 
paradigmático, porque já se ouve dizer que as organizações da sociedade civil têm 
tido a capacidade de produzir atendimento de qualidade, eficiência e baixo custo. 
Essas instituições têm tido maior criatividade ao atender crianças e jovens do que 
o governo, cujo atendimento os reduz a números, ou apenas a objetos de tutela.

Portanto, essas instituições de atendimento, que são numerosas e talvez representem 
a maioria dentro do campo das não-governamentais, têm um papel muito impor
tante no subsídio teórico e prático à execução das políticas sociais básicas no Brasil.

N o eixo da Defesa

Passemos para o eixo da Defesa, que é composto por órgãos do poder público e da 
sociedade civil. Do Poder Público temos: a Secretaria de Justiça, que em muitos lu
gares mantêm S.O.S. Criança e outros tipos de atendimento; a Secretaria de Segu
rança Pública, que controla a segurança através da polícia civil e militar e em alguns 
lugares também tem departam entos especiais para criança e adolescente; a 
Defensoria Pública, que nem todos os Estados têm; o Ministério Público. Da Soei-úy*  ̂ ".. '' ----1----------------------------------- —----- -

fsário e<̂ ade Civil temos: o Conselho Tutelar, os Centros de Defesa e as Entidades Sociais.
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Cada vez que se infringe a legislação, ou seja, cada vez que são violados os direitos 
individuais, coletivos ou difusos de crianças e adolescentes, estes órgãos têm um 
papel a desempenhar. Alguns adotarão medidas jurídicas, outros, administrativas. 
O Conselho Tutelar, os Centros de Defesa e as Entidades Sociais são instituições 
através das quais a sociedade civil desempenha o seu papel. Isso significa que além 
do papel político, a sociedade civil também tem um papel técnico, porque quando 
estamos fazendo atendimento, estamos usando conhecimentos técnicos específicos 
de pedagogia, psicologia, serviço social, jurídico, etc.. Neste duplo papel -  políti
co e técnico -  é que está o nosso segundo desafio.

Como é a realidade brasileira em relação ao eixo da promoção e ao eixo da defesa? 
Sabemos que existem Conselhos de Direitos em quase todos os Estados e Municí
pios do país. A partir disso, podem os dizer que, em term os form ais, o 
reordenamento institucional pelo Estado se completou, instalaram-se os Conse
lhos de Direitos nos níveis Estaduais e Municipais. Estão se implantando neste 
momento com bastante velocidade os Conselhos de Assistência Social, e não sabe
mos ainda quantos são.

O Ministério da Justiça e o UNICEF apoiaram recentemente a realização de uma 
pesquisa nacional que revelou existirem 1.248 Conselhos Tutelares com mais de 
seis meses de funcionamento. Dos 5.050 municípios, 1.248 têm Conselhos Tute
lares, que são órgãos do poder público integrados pela sociedade civil.

Os Conselhos Tutelares dependem da vontade política do Executivo municipal, 
que pressionado pelo Conselho de Direitos, irá formalizar sua existência. Além 
disso, existem apenas 35 Centros de Defesa associados à ANCED - Associação 
Nacional dos Centros de Defesa - para todo o Brasil. Falta à Associação Nacional 
de Centros de Defesa uma estratégia de implementação que faça com que de 35 
passe a 3.000 e, assim, realmente possam responsabilizar os órgãos públicos e pri
vados pelo cumprimento da legislação e pelo não-atendimento de direitos.

No eixo do Controle Social

Como podemos saber se os Conselhos de Direitos estão funcionando? Será que 
aquelas pessoas da sociedade civil representam mesmo os interesses das crianças e 
adolescentes nos Conselhos? Deve haver uma articulação da sociedade.civil para 
agir, controlar e fazer funcionar este sistema. Para isto, a sociedade civil tem, em
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termos mais amplos, os Fóruns de Defesa das Crianças e Adolescentes; o Fórum 
do Trabalho Infantil, o da Educação. Estes se dispõem, também, a fazer o papel 
de controle e vigilância social sobre a ação governamental, e representem a reta
guarda dos conselhos deliberativos.

Além de todas as entidades citadas acima, temos também as ONGs e as redes. 
Todos estes atores vão vigiar a ação governamental, vão ver se de fato a legis
lação e o Estatuto estão sendo cumpridos. Estes atores são a retaguarda dos 
conselhos deliberativos. Retaguarda em dois sentidos: 1) os que não estão no 
Conselho vão organizar propostas, oferecer subsídios para os colegas que se 
juntam ao governo para formular políticas de atendimento e o controle da 
política social; 2) também para vigiar e avaliar o desempenho dos represen
tantes nos conselhos paritários e deliberativos, para escolhê-los bem e para 
monitorar a atuação destes conselhos.o

Ainda no eixo do controle social, também se produz conhecimento, pois nele resi
dem todos os esforços das instituições de estudos e pesquisas que fazem propostas 
para os Conselhos e que têm papel fundamental na formação social, para a cidada
nia, para o exercício dos direitos, para a participação na relação com o Estado e no 
subsídio para as políticas públicas.

O que foi discutido até aqui não esgota nem representa todos os tipos de articula
ção que a sociedade tem. Foram referidos grandes tópicos: alianças entre organiza
ções, parcerias, advocacia de interesses, mobilização social, divulgação nos meios 
de comunicação. Se observarmos, no Brasil, qual tem sido o grau de 
implementação, de articulação e de organização da sociedade civil para intervir, 
veremos que ainda há muito por fazer. É importante observar que neste eixo não 
há atores governamentais: ele é uma criação da sociedade mesmo, resulta de uma 
articulação social, política, técnica, da sociedade civil e das ONGs.

Quando vão intervir, as organizações da sociedade civil não partem do eixo do 
controle. Elas agem a partir do eixo da promoção -  nos conselhos ou no atendi
mento ou então no eixo da defesa, fazendo a defesa jurídico-social, administra
tiva e política dos direitos da criança e do adolescente. O eixo do controle é para 
juntar forças, juntar idéias, fazer pressão, impactar a opinião pública. Ele prepara 
e legitima a intervenção direta sobre a ação governamental e não-governamental, a 
partir do eixo da promoção e do eixo da defesa.
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A omissão da sociedade civil no campo da defesa da criança e do adolescente pode 
ser fatal, porque o Estado não vai se movimentar; o Ministério Público muitas 
vezes só se movimenta se for provocado, embora tenha como missão fundamentai 
vigiar o cumprimento da lei. No campo do governo, sempre passamos pelo pro
blema da descontinuidade. Sempre estamos passando pela descontinuidade das 
políticas públicas, pela descontinuidade da ação do poder executivo. Nesses eixos 
temos um caminho para a continuidade. Quem garante a continuidade é a socie
dade civil, que muda se ela quiser. Ela pode dar continuidade às políticas públi
cas, pois não depende dos processos eleitorais que fazem os governantes. Há uma 
crescente convicção política do papel da sociedade civil como um elemento 
protagônico que pode dar continuidade às políticas públicas. Ela pode fazer uma 
articulação nos três eixos porque está presente nos três eixos.

6 .  As I n s t i t u i ç õ e s  d e  A t e n d i m e n t o  P o d e m  F a z e r  D i f e r e n ç a ?

As entidades de atendimento podem ter um papel extremamente importante 
nessa modificação e na ativação do novo paradigma. Ainda há distância das enti- 
dades de atendimento em relação às redes de estudo e pesquisa das instituições 
de defesa dos direitos. E necessário articular este conjunto de entidades de aten
dimento para que aquelas que fazem a execução direta daqueles direitos possam 
trazer subsídios e discutir, no âmbito da sociedade civil, esses programas, essas 
propostas e aí enriquecer as propostas de políticas públicas de maneira que elas 
sejam mais abrangentes, mais universais, mais suficientes e mais adequadas às 
normas do Estatuto.

Esta nova cultura que entre 1987 e 1990 sonhamos, escrevemos, aprovamos e que 
ainda não conseguimos ver como algo realmente vivo na sociedade e na realidade 
de crianças e adolescentes, traz alguns desafios. Desafios de articulação entre 
tipologias de instituições: atendimento, direitos, estudos e pesquisas. Articulação 
entre as próprias instituições que fazem o atendimento, que ainda não têm algo 
como uma rede, um movimento, não importa o nome, mas algo onde possam pôr 
em comum as práticas, os problemas, montar estratégias de financiamento, sensi
bilizar a sociedade civil mais ampla que não se envolve com o problema da infân
cia e da juventude.

Vá ao 
glossário
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É importante destacar que quem mantém a maioria dos programas não-governa- 
mentais não é a sociedade brasileira. A maioria dos programas nao-governamentau 
é mantida por instituições de cooperação internacional. Fazemos nossos trabalhos, 
porque há uma longa tradição de apoio à sociedade civil brasileira. Mas isto não e 
correto, porque a sociedade brasileira tem em si a possibilidade de financiar or 
direitos das suas crianças e de seus adolescentes. Assim como vem dinheiro ce 
cooperação internacional, vem também do imposto sobre o trabalho, das doações 
de campanhas, pessoas que são afetadas por este problema e resolvem apoiar.

Nós, das Organizações Não-Governamentais, nao temos dinheiro para ir a uma 
reunião, não temos tempo para participar de uma articulação e nossa capacidade 
de intervenção é limitada. Então acabamos transformando a nossa intervenção, 
que quer ser transformadora da realidade, em assistencial.

7. T rabalhar J unto com o Estado: Parceria ou D ependência?

Não podemos querer ser como o Estado. Temos que ter força para transformar 
este Estado, provocá-lo para que ele faça uma inversão de prioridades, aplique 
onde tem que aplicar, promova o que tem que promover, com a nossa partici
pação. Aí vem o tema polêmico sobre as parcerias. A sociedade civil faz ou não 

\  • s faz parceria com o Estado? Temos que trabalhar junto com o Estado, participar 
glmsário f° rmuEção, controle e deliberação das políticas sociais. Podemos fazer tudo 

conjuntamente. O problema não é se faz junto ou não faz, o problema é a 
nossa identidade: fazemos como e para quê? Esta é a pergunta fundamental 
que deve estar presente em nossa prática.

Tradicionalmente as organizações da sociedade civil dizem que nasceram de cos
tas para o Estado, e nasceram realmente em um momento político onde a luta 
era contra o Estado. Mas não era contra o Estado democrático, era contra o Es
tado de exceção. Em um Estado democrático, temos novos desafios e novas habi
lidades. E aí a sociedade civil se dispersa um pouco porque quando a luta era 
contra um ou contra uma idéia, uma proposta, havia uma união muito grande. 
Quando isto se resolveu de alguma maneira, ainda que não inteiramente 
satisfatória, nós nos separamos, nos dividimos, e isto fragilizou nosso movimen
to. Agora estamos buscando os caminhos.

i
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8. Importância da E ducacão

As tarefas da educação, sejam elas no campo formal, seja no campo complementar 
à educação formal ou, ainda, na educação popular para os direitos, educação para 
a cidadania, são elementos extremamente importantes e protagônicos neste rr.c- 
mento político. O conceito de necessidades educacionais está mudando em uma 
velocidade tão grande, que nós nem conseguimos alfabetizar a sociedade brasileira, 
no sentido de ensinar a ler e escrever, e isto já se torna insuficiente, pois amplia-se 
o conceito de analfabetismo para pessoas que não sabem fazer contas; para as que 
não sabem ler a complexidade do ambiente em que vivem; para as que não falam 
outra língua ou para aquelas que não dominam informática.

O maior desafio que temos é juntar, dividir, partilhar e criar juntos novas políticas 
e novas propostas de intervenção social. E extremamente importante para a área 
em que trabalhamos, a existência dos Conselhos Tutelares. Eles são um elemento 
essencial para o funcionamento deste sistema. Temos responsabilidade sobre eles e 
devemos fazer um trabalho articulado a eles.
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS ESPAÇOS 
INSTITUCIONAIS

Valeria Nepomuceno

Idéias-guia: Tendo em vista a relevância do tema da participação so- 
ciai, este texto visa a fornecer subsídios para o debate e 
instrumentalizar com alguns conhecimentos os representantes da so
ciedade que atuam nos espaços institucionais de participação. Ana
lisa as oportunidades criadas pela nova legislação no Brasil e também 
as dificuldades, tanto por parte dos representantes do Estado, como 
da Sociedade Civil.

1 . I n t r o d u ç ã o

Existe hoje um crescente interesse da sociedade em participar das decisões gover
namentais. A população parece haver cansado da democracia meramente represen
tativa e anseia por uma democracia também participativa. As pessoas não mais 
aceitam que decidam por elas, à revelia, e querem também decidir sobre as ques- l̂ossário 
toes que vão afetar o seu cotidiano.

O Estado tem falhado em atender às necessidades da maioria da população e a 
sociedade tem, na participação em espaços institucionais, a possibilidade de inter
vir nas políticas públicas, definindo prioridades e fiscalizando as ações estatais 
para que as mesmas atinjam suas reais finalidades.

No Brasil e na América Latina, a preocupação com a participação social surge a 
partir das discussões em torno da descentralização do Estado, com o fim das dita
duras militares e a volta da democracia. O próprio Estado assumiu essa estratégia 
como forma de legitimação após o período ditatorial. Isso convergia com a luta 
dos setores progressistas da sociedade que defendiam  uma democracia 
participativa.

^ TT'àf -T;
; Vá ao 

ário

A participação que já ocorria de maneira informal através da mobilização e pressão 
dos movimentos sociais precisava ser institucionalizada, de modo que a influência 
nas decisões de governo fosse mais eficaz. Assim é que a Carta Constitucional de 
1988, em seu artigo primeiro, diz que o poder que emana do povo será agora exer-

269



MÓDULO V

eido por meio de representantes eleitos, mas também diretamente. Nos artigos 203 
e 204, desenha a descentralização das políticas de atendimento às crianças e adoles
centes e a participação da sociedade na elaboração e controle dessas políticas.

Vá ao 
glossário

A possibilidade da participação da sociedade na elaboração e fiscalização das políticas 
públicas só é possível para quem percebe o Estado não como uma fortaleza a ser toma
da, mas como uma condensação de lutas entre classes e frações de classe. Partindo des
se pressuposto, é possível a participação nos espaços institucionais, onde as propostas 
são colocadas e negociadas entre os representantes da sociedade civil e do Estado.

Um dos segmentos da sociedade que mais tem despertado interesse é aquele for
mado por crianças e adolescentes. Não é mais possível, às portas do terceiro 
milênio, continuar tratando a situação das crianças e adolescentes com a mesma 
desatenção com que sempre foi tratada. Problemas como a violência, a exploração 
sexual, o trabalho infantil ou a falta de escola têm chamado a atenção da sociedade 
civil e política e já começam a surgir propostas em todo o mundo com vistas à 
erradicação ou pelo menos minimização desses problemas.

Tendo em vista a relevância do tema da participação social, este texto visa a forne
cer subsídios para o debate e instrumentalizar com alguns conhecimentos os re
presentantes da sociedade que atuam nos espaços institucionais de participação.

O processo participativo nos espaços institucionais não está isento de problemas e 
dificuldades. Boa parte dos setores que compõem o aparelho estatal resistem à 
participação social, pois temem a perda de privilégios e de poder. Por outro lado, 
a sociedade ressente-se de qualificação técnica, de disponibilidade e de uma maior 
organização que permita a ocupação desses espaços de forma mais eficaz. O pouco 
conhecimento de como se deve dar a representação nos espaços também é uma 
dificuldade a ser corrigida.

2 .  D e s c e n t r a l i z a ç ã o  e  P a r t i c i p a ç ã o

A participação da sociedade na definição e fiscalização das ações governamentais 
tem seu pressuposto básico na tentativa de descentralizar a máquina estatal 
como forma de melhor atender às demandas da sociedade. A participação social 
está na extremidade do processo descentralizador. Descentralizar como a própria
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palavra expressa, quer dizer afastar ou separar do centro. Essa desceurn.-zi:i: 
pode ser política ou administrativa. No primeiro caso, ocorre uma d: ííl  l : 
poder de decisão do Estado com a sociedade, como acontece com os consem: 
no segundo caso, o poder de decisão é dividido com organismos ou esferas co 
próprio Estado, como ocorre na transferência aos municípios de autonomia para 
decidir e implementar ações, antes prerrogativas do poder central. Em ambos os 
casos, as decisões deixam de ser privilégio de um pequeno grupo para serem to
madas por mais pessoas.

O atual interesse pela descentralização começou na Europa dos anos setenta a par
tir da crise do chamado Estado do Bem-Estar Social ou Estado Assistencial, que 
não mais atendia às demandas provenientes da sociedade civil. Essa crise, aponta- glossário 
da como resultante do crescimento e centralização do aparelho estatal, ensejou 
medidas visando a dar mais autonomia aos municípios, de modo que estes, em 
negociação com a sociedade local, pudessem definir prioridades e atender às prin
cipais demandas dessa população local.

Na América Latina, as discussões em torno da descentralização começam a apare
cer com mais força na década de oitenta, impulsionadas pelo desaparecimento das 
ditaduras militares na região. A descentralização, nesse caso, passou a ser vista 
como uma alternativa ao centralismo dos Estados burocrático-autoritários. Com a 
volta à democracia, recomeça-se a pensar em temas como a política municipal e a 
participação da sociedade nas decisões tomadas pelo Estado.

No Brasil, o debate teórico sobre um Estado descentralizado começa a se eviden
ciar a partir do final dos anos setenta e inicio dos anos oitenta. Nesse período, o 
modelo de desenvolvimento implantado pelos governos militares dá sinais eviden
tes de esgotamento e a descentralização é vista como uma forma de superar a crise 
advinda do modelo de planejamento centralizado, implantado pela ditadura mili
tar. Desse modo deveria ser passado aos municípios a responsabilidade de 
viabilizar, da melhor forma possível, o atendimento às necessidades da população.

Além de uma descentralização administrativa, os setores progressistas da socie
dade exigiam também uma descentralização política que assegurasse à participa
ção da sociedade nas decisões de governo. Essa pressão social chegou à Constitu
inte e tomou corpo na própria Constituição Federal de 1988. O artigo 18 ex
pressa a preocupação com a autonomia dos Estados-Membros e Municípios, 
quando dispõe que:

SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: CONTROLE SOCIAL
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Art. 18 - A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, todos 
autônomos, nos termos desta constituição.

A participação social está ligada diretamente à idéia da descentralização. Esta últi
ma é realmente efetivada quando as decisões deixam de ser tomadas por um pe
queno grupo e passam a expressar a opinião dos mais variados setores da socieda
de. No processo descentralizador, a ênfase é sempre dada aos municípios, uma vez 
que existe aí uma maior proximidade entre o Estado e o cidadão, o que facilita a 
negociação de interesses através da processo participativo. O artigo primeiro da 
Constituição, parágrafo único, proclama que o poder antes exercido através de re
presentantes será agora também exercido diretamente pelo povo. Estavam lançadas 
as bases para uma democracia não só representativa mas também participativa.

3 .  A P a r t i c i p a ç ã o  S o c i a l

A participação, de uma forma genérica, é a expressão de uma necessidade humana: a 
necessidade de estar presente, de se fazer ouvir, de influir na realidade que nos cerca. 
Faz parte de nosso cotidiano: na família, no lar, no trabalho ou em um sistema mais 
amplo que é a sociedade. Essa participação em questões que dizem respeito a toda 
sociedade chamamos de participação social e onde essa participação tem mais possi
bilidade de se concretizar é através da influência nas decisões tomadas pelos organis
mos governamentais, uma vez que suas ações repercutem em todo o tecido social.

Essa participação social pode ocorrer via espaços institucionalizados de participação, 
ou pela via da pressão, mobilização, difusão de informações, debates públicos ou 
qualquer outro meio não institucionalizado. As duas formas São legítimas e necessá
rias. No plano político, porém, a Constituição consagrou a participação formal nos 
espaços públicos, de forma deliberativa, nos diversos Conselhos que instituiu.

Vantagens e dificuldades da participação

A participação da sociedade na gestão pública através da influência nas decisões 
tomadas pelo aparelho estatal apresenta vantagens, tanto para a sociedade, quanto 
para o próprio Estado. Do ponto de vista da sociedade, a participação vai possibi
litar um melhor atendimento de suas demandas pois as ações governamentais se-
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rao direcionadas para as necessidades prioritárias da população. Os recursos públi
cos poderão ser melhor aplicados, pois a decisão quanto à sua aplicação não caberá 
somente ao Executivo, mas também à sociedade civil. A participação permite ain
da o controle e fiscalização dos serviços públicos.

Do ponto de vista governamental, a participação social favorece a legitimação do 
Estado, tendo em vista que suas ações não serão reflexo de decisões apenas do execu
tivo, mas terão o respaldo da população em geral. As decisões tomadas em conjunto 
são melhor aceitas por todos. A participação favorece ainda o manejo da crise fiscal 
do Estado por seus representantes, pois permite a negociação entre os diversos seg
mentos sociais das prioridades para a alocação dos escassos recursos públicos.

D ificuldades da participação

Apesar das vantagens que apresenta, a participação da sociedade nas decisões toma
das pelo Estado também enfrenta dificuldades para sua concretização. No Brasil, a 
primeira delas é estrutural e está ligada à formação institucional e cultural do país. 
Este se constituiu primeiro em Estado, para só depois transformar-se em nação, não 
havendo qualquer envolvimento da população na formação desse Estado. A partir 
daí, desenvolveu-se a tradição de primeiro as decisões serem tomadas em nível esta
tal e só depois comunicadas à sociedade. Essa tradição, aliada a anos de 
autoritarismo, deixou as elites dirigentes como também a burocracia estatal, pouco 
afeitas à intervenção da sociedade em suas decisões. Por outro lado, essa situação 
impediu que a sociedade desenvolvesse uma experiência com relação à participação 
nas decisões de governo, principalmente a participação institucionalizada.

A formação cultural do povo brasileiro também parece contribuir para as dificul
dades quanto à participação, pois os primeiros portugueses que aqui chegaram 
eram aventureiros em busca de riquezas, sem qualquer interesse ou experiência 
com relação à organização da população. Diferentemente da sociedade americana, 
por exemplo, formada em sua maioria por imigrantes europeus, perseguidos religi
osos ou políticos, que chegavam ao novo mundo em busca de um lugar para viver 
e trazendo consigo uma tradição de organização e de luta por direitos1.

'Em  seu livro Democracia na América, Tocqueville elogia a participação da população americana 
nas decisões de governo, chegando a escrever que o povo reina no m undo  político americano 
como Deus reina no Universo.

Vá ao 
glossárioo
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f  t - fe- 
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glossário

Decorrente dessas dificuldades estruturais, vamos encontrar a resistência que apre
sentam muitos membros dos poderes do Estado em aceitar a participação, por não 
quererem abdicar do poder de tomar as decisões que quiserem e quando quiserem, 
tentando a todo custo fugir do controle e fiscalização da sociedade. Temem que 
seus papéis à frente do executivo, legislativo ou judiciário percam relevância a par
tir da intervenção da sociedade em suas decisões. Por outro lado, também como 
decorrência das dificuldades estruturais, percebe-se, por parte da sociedade, um 
despreparo em participar na elaboração e implementação das ações governamen
tais. Esse despreparo é técnico e também político, em termos de articulação, 
mobilização e capacidade de negociação.

Vale lembrar ainda que um outro fator que dificulta a participação é a diferença 
entre a disponibilidade dos representantes da sociedade e a dos representantes do 
Estado para o exercício do processo participativo. Ocorre que o mesmo exige o 
dispêndio de tempo e trabalho, o que muitas vezes deixa em desigualdade os re
presentantes da sociedade, que não são remunerados em suas atividades, e os do 
Estado, que ao se fazerem presentes nos espaços de participação estão exercendo 
atividades profissionais.

4. O Lugar da Participação Social

Os espaços institucionais são órgãos colegiados criados pelo Estado para viabilizar 
a participação da sociedade na definição e controle de suas ações. Eles ‘‘podem ter 
funções deliberativas, opinativas, normativas e fiscalizadoras. Idealmente possuem com
posição paritária - igual número de membros do poder público e de representantes legí
timos dos vários segmentos interessados da população” (Neves, 1994:39). São geral
mente denominados de conselhos, plenárias, comissões ou conferências. Nesses 
espaços, representantes do governo e da sociedade se encontram para tratar da ela
boração e implementação das políticas públicas.

Encontramos disposições com respeito à criação de espaços institucionais de parti
cipação nas Constituições Federal e Estadual e nas Leis Orgânicas Municipais. Na 
Lei Orgânica do Município do Recife, por exemplo, encontramos:

Art. 145 - O Município criará o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos 
Direitos da criança e do Adolescente.
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Parágrafo único - O Conselho referido neste Artigo, de natureza deliberativa 
e de composição paritária, entre representantes das políticas públicas e das en
tidades representativas da sociedade, definirá as políticas relativas à criança e 
ao adolescente, o controle das ações e a aplicação dos recursos previstos no pa
rágrafo único, Artigo 277, da Constituição Estadual.

Uma questão importante com relação ao funcionamento dos espaços de participação é 
com relação a serem estes deliberativos ou não. À sociedade interessa que eles sejam 
principalmente deliberativos, de modo que as decisões sejam tomadas em conjunto. 
Um espaço meramente consultivo, ainda é um mecanismo de participação, embora 
promova uma participação distante daquela realmente almejada pela sociedade.

Üma outra questão tam bém  im portante diz respeito à paridade nos espaços 
institucionais. Esta é fundamental para as decisões deliberativas e consiste em um 
igual núm ero de representantes do Estado e da sociedade. Em um espaço 
institucional onde não seja respeitada a paridade, estará faltando desde logo um 
primeiro requisito para a igualdade de condições nos momentos negociação entre 
Estado e sociedade.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a participação em espaços institucionalizados 
representa a possibilidade de alterações no interior do próprio aparelho estatal 
uma vez que enseja a diminuição da autonomia do corpo burocrático. Também 
permite a apropriação de informações acerca do funcionamento da máquina admi
nistrativa, seus reais limites e possibilidades.

Vale observar que, ao nível local, a participação institucionalizada apresenta maior 
viabilidade, tendo em vista que a esse nível a burocracia é sempre mais visível e 
permeável ao controle social. É interessante notar também que as demandas dos 
grandes grupos econômicos ocorrem principalmente na esfera federal, o que facili
ta a participação da sociedade ao nível local.

Uma das áreas onde mais se tem ampliado a participação social é a que diz respei
to aos direitos das crianças e adolescentes. A Constituição de 1988 consagrou 
muitos de seus artigos à questão das crianças e adolescentes e previu a participação 
da sociedade nas políticas públicas endereçadas ao atendimento deste grupo. No 
inciso II, do artigo 203, vem colocado que um dos objetivos da assistência social é 
o am paro às crianças e adolescentes carentes. O artigo 204 se refere à 
descentralização e participação da sociedade na área da assistência social:
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Art. 204  - As ações governamentais na área da assistência social serão re
alizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes:

I  - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação a as nor
mas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos progra
mas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de as
sistência social;

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

5. A R epresentação nos Espaços Institucionais

A participação social nos espaços institucionais ocorre via representantes indicados 
por entidades que compõem a sociedade civil. Muitos desses representantes, no 
entanto, têm pouca clareza quanto à forma como exercer a representação nesses 
espaços; daí a necessidade de um melhor conhecimento do que seja representação 
e como ela pode ser exercida.

A representação que ocorre nos espaços institucionais é uma representação políti
ca. O cientista político Norberto Bobbio (1993) define esse tipo de representação 
como ‘um mecanismo político particular para a realização de uma relação de controle 
(regular) entre governados e governantes” (p. 1102).

Um dos graves problemas enfrentados pela participação nos espaços institucionais 
tem a ver com a distância que acaba se verificando entre representantes e represen
tados. Os primeiros, muitas vezes, acabam apenas representando a si mesmos, não 
mais discutindo com seu grupo as decisões que devem ser tomadas. Por mais com
prometido que seja com os interesses do grupo que representa, a ausência de dis
cussão entre representantes e representados cria uma deslegitimação do represen
tante e desvirtua a participação.
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6 .  A  P a r t i c i p a ç ã o  n a  R e l a ç ã o  E s t a d o  e  S o c i e d a d e

Acreditar na possibilidade de participação da sociedade nas decisões estatais é perce
ber o Estado não como um bloco monolítico em que aqueles que não detêm o poder 
tenham que cercá-lo e assediá-lo de fora para dentro como uma fortaleza impenetrá
vel, mas percebê-lo como o resultado de uma relação de forças entre classes e frações 
de classe. Esse é o pensamento de Nicos Poulantzas que se contrapõe à idéia do Es- 
tado-Coisa, totalmente passivo e manipulado pelas classes dominantes. Por outro 
lado, Poulantzas também não aceita a idéia de que o Estado é apenas o provedor da 
sociedade totalmente autônomo e acima dos conflitos sociais.

Não se pode negar que o Estado é o organizador dos interesses do bloco no poder 
e por isso mesmo precisa manter uma relativa autonomia com relação aos interes
ses de cada uma das classes e frações de classe que compõem esse bloco. Essa rela
tiva autonomia acaba por se estender também às ciasses dominadas, uma vez que 
frações da classe hegemônica, em determinados momentos, buscam o apoio de 
determinadas classes dominadas contra outras frações do bloco no poder. glossário

Vale observar também que, no intuito de manter a hegemonia desse grupo no 
poder, o Estado busca a desorganização e divisão das classes subalternas e por isso 
muitas vezes procura fazer de algumas delas classes de apoio. Por outro lado, as 
classes e frações de classe que compõem o bloco no poder não têm as mesmas con
tradições com as classes dominadas, o que leva a diferentes atitudes políticas des
sas classes e frações dominantes em relação aos dominados. Desse modo, as alian
ças que são feitas acabam por incorporar aiguns interesses das classes subalternas 
no arcabouço do Estado.

Partindo da realidade do que é o Estado Capitalista, é possível ter também uma 
postura realista com relação à participação da sociedade nos espaços institucionais.
O Estado não é um uma estrutura fechada e impenetrável, mas abriga em seu inte
rior o embate entre as diversas forças que compõem a sociedade, embora seu contro
le esteja sempre em poder de uma classe hegemônica. Sendo assim, não se pode 
achar que a participação é impossível ou que a mesma será sempre manipulada pelo 
grupo no poder, não trazendo resultados concretos para a sociedade. Não se pode, 
entretanto, ter uma postura ingênua e achar que não haverá resistências de classes e 
frações de classe no poder com relação à mesma. A participação é possível, mas se for 
construída pela sociedade todos os dias, e de uma forma realista.
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7. C onclusão

A descentralização do Estado e conseqüente participação social nos espaços 
institucionais é hoje uma realidade. Está colocada na Constituição Federal, nas 
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. Vem contemplada 
também em legislações específicas como é o caso do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Isso porque traz vantagens tanto para o ente estatal como para a so
ciedade civil. Para a sociedade é um meio de controlar as ações governamentais em 
todos os níveis e definir políticas públicas que atendam às suas reais necessidades 
e para o Estado é a possibilidade de controlar sua permanente crise fiscal e conse
guir legitimidade.

A ocupação dos espaços institucionais, por parte da sociedade, não se dá de forma 
tranquila. A maior das dificuldades está ligada à resistência de grande parte da
queles que compõem a máquina estatal em aceitar a sua efetivação. Existe o temor 
generalizado da perda de poder e de legitimidade. A burocracia estatal teme que a 
população conheça os meandros da máquina administrativa, que ela procura man
ter sempre longe da compreensão da sociedade, de modo a tornarem-se imprescin
díveis aos olhos do Estado e da população.

Muitos dos que estão à frente do Executivo, por sua vez, principalmente ao nível 
local onde a participação é mais visível, insistem em não querer dividir o poder 
da decisão, alegando serem os únicos e verdadeiros representantes do povo, uma 
vez que foram eleitos pelo sufrágio universal. Essas pessoas esquecem que a mar
cha da história é irrefreável e que é o momento de deixarmos a democracia me
ramente representativa por uma democracia também participativa. E preciso 
entender também que os espaços de participação são instalados pelo próprio 
poder público e fazem parte do mesmo, sendo constituídos por membros da 
sociedade e do Estado.

Um outro problema enfrentado pela participação nos espaços institucionais diz 
respeito à qualificação técnica, disponibilidade e desarticulação da sociedade civil 
para ocupar esses espaços. Os representantes da sociedade estão na maioria das 
vezes em desvantagem para debater e negociar com os representantes estatais, por 
faltar-lhes a d isponib ilidade dos p rim eiros, que com parecem  aos espaços 
institucionais nos horários de trabalho. Também, por se ressentirem de conheci
mentos técnicos para lidar com questões ara as quais, no mais das vezes, os repre-
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sentantes do Estado estão melhor preparados. Por fim, a desarticulação das forças 
sociais dificulta a representação da sociedade nos espaços de participação.

E preciso que se busquem alguns caminhos para superação dessas dificuldades. 
Com relação ao Estado e sua máquina, é preciso uma mudança cultural no que diz 
respeito à divisão do poder com a sociedade e esta só virá com o tempo. É neces
sário, entretanto, que exista uma legislação que garanta a implantação e funciona
mento dos espaços de participação. A sociedade, por outro lado, deve estar atenta 
para pressionar e não permitir manobras que tentem retroceder as conquistas soci
ais com relação a participação.

Com relação à sociedade, problemas como a disponibilidade de tempo para par
ticipar desses espaços podem ser solucionados através da liberação dos represen
tantes sociais de suas atividades, em seus empregos, para que possam participar 
dos espaços institucionais, como ocorre com os sindicatos, por exemplo. Uma 
outra estratégia, que infelizmente tem gerado distorções, é a remuneração desses 
representantes. O problema com a qualificação e a desarticulação já vem sendo 
minorada através do trabalho desenvolvido por ONGs e outras organizações da 
sociedade civil.

A representatividade dos representantes da população nos espaços institucionais 
também necessita ser de melhor qualidade. Esses representantes precisam estar 
conscientes de que não são representantes de si mesmos, mas do grupo que o indi
cou. Suas decisões nesses espaços precisam ser discutidas com suas bases. Um au
mento na qualidade da representação está ligado a um melhor conhecimento do 
representante sobre qual seja o seu papel nos espaços institucionais e como deve 
ser exercida a sua participação no mesmo. Essa problemática está também vincula
da a uma maior e melhor mobilização da própria sociedade civil.
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O CONTROLE SOCIAL E OS CONSELHOS SETORLÃIS
Valeria Nepomuceno

Idéias-guia: A partir  da C onsti tu ição  Federal de 1988, a partic ipa
ção da sociedade nas políticas públicas se dá de m odo cada vez mais 
consistente nos diversos Conselhos deliberativos paritários, v incula
dos ao Executivo nos três níveis de governo. O  texto considera es
pecialm ente os espaços institucionais em que se d iscutem  as po lí t i 
cas públicas de saúde, assistência social e educação.

I n t r o d u ç ã o

O olhar que o mundo dirige para a problemática da criança e do adolescente 
tem trazido alguns resultados positivos para esse segmento da população. Situ
ações de indignidade, como a do trabalho infantil ou da exploração sexual, em 
que se encontram meninos e meninas no mundo inteiro, tem ganho maior vi
sibilidade e encontrado pessoas que se interessam em lutar por sua 
erradicação.

No Brasil, essa nova atitude mundial com relação à população infanto-juvenil, ex
pressou-se primeiro na Constituição Federal de 1988, e posteriormente, no Esta
tuto da Criança e do Adolescente, considerado uma lei bastante avançada a respei
to dos direitos de crianças e adolescentes.

A Constituição de 1988 consagra a doutrina da proteção integral, no Art. 227: a 
criança e o jovem passam a ser percebidos como seres em desenvolvimento, tanto 
do ponto de vista físico, quanto psicológico e social, com necessidades que preci
sam ser supridas nestas três áreas.

O Estatuto incorporou a doutrina da proteção integral; no Título II, trata dos 
direitos fundamentais da criança e do adolescente: o direito à vida e a saúde; o 
direito à liberdade, ao respeito e a dignidade; o direito à convivência familiar e 
comunitária; o direito à educação, à cultura ao esporte e ao lazer, o direito à 
profissionalização e à proteção ao trabalho. As ações voltadas para a defesa desses 
direitos, portanto, mantêm íntima relação com as políticas estatais específicas para 
a saúde, assistência social e educação. Com relação à assistência social, por exem-

Váao
glossário
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pio, o inciso segundo, do artigo 87, do Estatuto, diz que são linhas de ação da 
política de atendimento: políticas e programas de assistência socialem caráter supleti
vo, para aqueles que deles necessitem.

Já ficou claro para a sociedade civil que as demandas da população só serão eficaz
mente atendidas pelo Estado se essa população tiver a possibilidade de participar 
da elaboração das políticas públicas e puder fiscalizar a sua execução. Em resumo, 
se puder intervir nas decisões tomadas pelos órgãos do Estado, realizando o con
trole social dessas decisões. Isso também atende aos interesses do Estado que terá 
suas ações legitimadas pela participação da sociedade.

A mobilização da sociedade pela participação nas decisões de governo conseguiu 
incorporar à Constituição Federal dispositivos que abriram espaço a essa participa
ção, seja em relação à política de atendimento à criança e ao adolescente, seja em 
relação às políticas de saúde, assistência ou educação. Essa participação social se 
efetiva nos espaços institucionais, onde representantes da sociedade civil e do Es
tado debatem e negociam prioridades quanto à formulação e execução das políti
cas públicas. Esses espaços quase sempre são os Conselhos e as conferências.

Este texto pretende informar sobre os mecanismos que permitem a participação da 
sociedade nas políticas públicas de Saúde, Assistência Social e Educação tendo em 
vista sua íntima ligação com as questões da criança e do adolescente. Esses meca
nismos serão tratados sempre em nível da esfera federal e municipal, uma vez que 
em nível federal são traçadas as diretrizes dessas políticas; mas é no âmbito local 
que se dá a melhor expressão da participação da sociedade.

1 .  O  C o n t r o l e  S o c i a l  n a s  P o l í t i c a s  d e  S a ú d e

Vá ao 
glossário

O SUS promove uma descentralização ou distribuição do poder de atendimento 
das demandas da sociedade, com relação à saúde, nos três níveis de governo: o fe
deral, o estadual e o municipal. No Sistema Único de Saúde, cada uma dessas es-

A descentralização e participação da sociedade nas decisões relacionadas as políti
cas de saúde pública foram viabilizadas na Constituição de 1988 com a criação do 
Sistema Único de Saúde, ou SUS. Esse sistema foi posteriormente regulamentado 
pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.
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feras de governo fica responsável pelo atendimento de determinadas demandas da 
sociedade com relação à saiide, mas as ações passam a ser integralizadas e comple
mentares dentro de um único sistema. Procura-se evitar, desse modo, a distorção 
que havia em décadas passadas: a responsabilidade pelas ações de saúde eram alta
mente fragmentadas, fazendo com que, muitas vezes, o cidadão precisasse recorrer 
a diversos órgãos para tentar resolver o conjunto de seus problemas de saúde.

Os artigos 198 e 200 da Constituição Federal tratam das especificidades e compe
tências do SUS:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:

7 - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II  - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;

I I I  - participação da comunidade.

Parágrafo único: O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:

I  - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

I I  - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador;

I I I  - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde:

IV  - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico;
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VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e uti
lização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do tra
balho.

A descentralização promovida pelo SUS repassa a maior parte das responsabili
dades de prestação dos serviços públicos de saúde aos municípios, daí porque, 
atualmente, se fala tanto na municipalização da saúde. A municipalização 
adVém do reconhecimento de que é na esfera local de governo que existe uma 
maior proximidade entre cidadão e Estado , o que permite um melhor atendi
mento das necessidades deste cidadão, além de facilitar a sua intervenção nas 
decisões estatais.

O princípio da integralidade contido na proposta do Sistema Único de Saúde pro
cura também assegurar que esta saúde seja conquistada de forma integral, pois 
saúde não significa apenas ausência de doenças, mas decorre da melhor ou da pior 
condição de vida do indivíduo, da família ou da comunidade. Boa saúde é 
consequência também da satisfação de outras necessidades básicas, como trabalho, 
moradia, alimentação, saneamento básico, educação, lazer é um meio ambiente 
saudável.

O SUS também estabelece a universalidade no atendimento à saúde, baseado na 
idéia de que todas as pessoas têm direito à atenção à saúde; e cabe ao Estado ga
rantir as condições para que esse direito possa ser exercido. Assim, os serviços pres
tados pelo SUS são direcionados a todos aqueles que necessitarem, sem que para 
isso tenham que despender qualquer recurso.

Um dos grandes avanços do Sistema Único de Saúde, decorrência da 
descentralização e da participação da sociedade nas decisões estatais, é o chamado 
controle social. Na medida em que a sociedade intervém nas decisões de governo 
quanto às políticas de saúde, fiscaliza sua execução e colabora em algumas ações 
interagindo com o Estado, está realizando um controie social.

Existem dois canais de participação para permitir o controle social das ações de 
governo, com relação a saúde, que são a Conferência de Saúde e o Conselho de

284



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: CONTROLE SOCIAL

Saúde. Estes dispositivos estão previstos na Lei 8.142 de 28 de dezembro de 
1990. Em seu artigo primeiro a referida lei dispõe sobre a Conferência e o Conse
lho de Saúde. No primeiro parágrafo deste artigo encontramos que:

Art. I o - A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Con
selho de Saúde.

A Conferência tem caráter consultivo, devendo ser realizada em todas as esferas de 
governo. É nas Conferências que a população tem a oportunidade de discutir 
quais são os seus problemas de saúde mais importantes e como gostaria que eles 
fossem solucionados. As resoluções da Conferência servirão de base para a atuação 
do Conselho de Saúde.

O segundo parágrafo, ainda do artigo primeiro da mesma lei, refere-se ao Conse
lho de Saúde dispondo que:

$ 2 ° - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, pro
fissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle 
da execução dá política de saúde na instância correspondente, inclusive nos as
pectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera de governo.

Sendo os Conselhos órgãos deliberativos e de fiscalização, é importante que os seus 
membros tomem conhecimento dos problemas relativos à questão da saúde: recur
sos existentes para resolvê-los, como e onde estão sendo aplicados, ou como se 
pretende aplicá-los. Desse modo poderão tomar as decisões corretas. O Estado, 
por sua vez, não pode se furtar em fornecer as informações necessárias ao desenvol
vimento das atividades do Conselho.

É importante ressaltar também que “a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos” (Art 
I o, # 4). Isso quer dizer que nesses dois mecanismos de participação deverá existir 
uma igualdade entre o número de representantes dos usuários e a soma dos de
mais representantes. A representação dos usuários não será escolhida pelos
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governantes e sim por entidades da sociedade civil, devendo ser diversificada, de 
modo a contemplar os diferentes interesses e demandas da sociedade.

Na cidade do Recife, a Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal 
de Saúde foram instituídos pela Lei 15.773 de 1993. O artigo primeiro, que trata 
da instituição do Conselho, dispõe que:

O Conselho Municipal de Saúde instituído pela presente Lei, é órgão perma
nente de caráter deliberativo e de composição paritária, integrando a estrutu
ra básica da Secretaria de Saúde.

As competências deste Conselho encontram-se relacionadas no Art. 2o:

Art. 2 - Compete ao Conselho Municipal de Saúde, sem prejuízo das atribui
ções do Poder Legislativo, promover a formulação de estratégias de execução da 
política de saúde no âmbito do Município do Recife, inclusive nos aspectos 
econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa e , especialmente:

L - Estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS no mu
nicípio do Recife, articulando-as com os demais colegiados em nível federal, es
tadual e municipal;

LI - Traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos da saúde, adequando- 
os às diversas realidades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos ser
viços;

I I I  - Propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor 
resolubilidade, verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e 
tecnológicos na área;

IV  - Propor medidas para o aperfeiçoamento e funcionamento do SUS;

V - Examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos per
tinentes a ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de de
liberações do Conselho Municipal de saúde;

VI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde 
no âmbito do Município do Recife.

VII - Fiscalizar a movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde 
e/ou ao Fundo Municipal de Saúde;
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VIII - Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e or
çamentárias do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação 
e destinação dos recursos;

IX  - Estabelecer critérios e diretrizes quanto à localização e ao tipo de unida
des prestadoras de serviços de saúde pública e privada no âmbito do SUS no 
Município do Recife;

X  - Definir critérios para elaboração de contratos e convênios entre o setor p ú 
blico e as entidades privadas de saúde no que tange à prestação de serviços de 
saúde;

X I - Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anteri
or, sem prejuízo das atribuições próprias da Divisão de Termos e Contratos da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Administrativos;

X II - Elaborar seu regimento interno;

X III - Outras atribuições que venham a ser estabelecidas em lei.

A composição do Conselho Municipal de Saúde está colocada no artigo quarto da 
15.773. A redação deste artigo foi posteriormente alterada pela Lei 16.114, de 
1995, determinando que o Conselho deverá ser constituído por vinte e quatro 
membros, onde 50% são de representantes dos usuários; 25% de representantes 
dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representantes dos prestadores de 
serviços públicos e privados.

Já a Conferência Municipal de Saúde, por sua vez, teve sua criação e objetivos es
pecificados pelo artigo terceiro da Lei 15.733:

Art. 3 - A Conferência Municipal de Saúde realizar-se-a a cada período de dois 
anos e contará com ampla divulgação e representação da comunidade, tendo 
como objetivo discutir, analisar e avaliar a execução da política de saúde no 
âmbito do Município do Recife, e bem assim propor a política, as diretrizes e 
prioridades de saúde ao Conselho Municipal de saúde (C.M.S.).

PARAGRAFO ÚNICO - Caberá à Secretaria de Saúde, em conjunto com 0 
Conselho Municipal de Saúde, convocar, organizar e realizar a Conferência M u
nicipal, podendo extraordinariamente ser convocada pelo Prefeito ou através da 
maioria absoluta dos membros do referido conselho.
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2. O C ontrole Social nas P olíticas de Assistência

A partir da Constituição de 1988, a Assistência Social também ganhou uma nova 
forma, descentralizada e com participação da sociedade civil. A Lei Orgânica da 
Assistência veio dar definitivamente à Assistência Social um caráter de política 
pública, rompendo com o antigo modelo, segundo o qual a assistência Social era 
entendida como um conjunto de práticas compensatórias por parte do Estado, 
centradas na caridade e no clientelismo das primeiras damas. A Lei Orgânica da 
Assistência, LOAS, fruto da mobilização da sociedade civil, veio se contrapor a 
este modelo, propondo uma Assistência Social com caráter de Política Pública, 
dever do Estado e direito do Cidadão.

A simples promulgação da Lei Orgânica da Assistência, no entanto, não é suficien
te para por fim a anos de aplicação desse modelo paternalista e clientelista. Esse 
modelo tradicional ainda se faz presente nas esferas estatais, em constante conflito 
com as novas orientações da LOAS, traçadas em consonância com a Constituição 
Federal de 1988.

Um exemplo deste conflito se dá com o Programa Comunidade Solidária, que, em 
sintonia com o antigo padrão de assistência, atua paralelamente à Secretaria Naci
onal de Assistência Social. Concentrando mais poder, por ser gerido pela primeira- 
dama e articulando recursos financeiros de vários ministérios, o Programa Comu
nidade Solidária dificulta a consolidação da Assistência Social como dever do Esta
do e direito do cidadão. Isso atende à orientação do governo, que defende a redu
ção das responsabilidades do Estado, além de propiciar a manipulação política de 
recursos que deveriam ser geridos em parceria com a sociedade, através do Conse
lho Nacional da Assistência Social.

O Programa Comunidade Solidária não só alimenta as relações com o primeiro- 
damismo, como adota uma descentralização paralela à LOAS, pois faz gestões 
diretamente com os Municípios fragilizando a gestão regional da Assistência Social 
através das Secretarias de Estado. (Sposati, 1997: 19)

Um dos grandes avanços da nova concepção de Assistência Social deflagrado na 
Constituição Federal de 1988 é a descentralização e participação da sociedade nas 
ações governamentais de Assistência Social. Essa nova diretriz vem colocada no 
artigo 204 da Magna Carta:
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As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com re
cursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de ou
tras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I  - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as -nor
mas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos progra
mas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de as
sistência social;

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

A Lei Orgânica da Assistência regulamentou a participação da sociedade nas Políticas 
de Assistência Social nos artigos 16, 17 e 18, criando os Conselhos de Assistência nas 
três esferas de governo. Esses conselhos são instâncias deliberativas e de composição 
paritária entre governo e sociedade civil. Vejamos o que diz o artigo 16 da LOAS:

As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assis
tência social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e so
ciedade civil são:

I  - O Conselho Nacional de Assistência Social;

I I  - Os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

III  - O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

IV  - Os Conselhos Municipais de Assistência Social.

No artigo 17, a LOAS institui o Conselho Nacional de Assistência Social estabele
cendo que é responsável pela Política Nacional de Assistência Social e que seus 
membros terão mandato de dois anos, sendo permitida uma única recondução.

O parágrafo primeiro, ainda do artigo 17, especifica que o Conselho será compos
to por dezoito membros onde nove serão representantes governamentais e nove, 
representantes da sociedade civil. No inciso II, deste artigo fica definido como 
serão recrutados os representantes da sociedade civil:

9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou 
de organizações de usuários, das entidades e organizações de Assistência Social 
e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do M i
nistério Público Federal.

Vá ao 
glossário
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s A

Vá ao 
glossário

No artigo 18 são elencadas todas as competências do Conselho Nacional de Assis
tência Social. Sao especialmente importantes as seguintes: “zelarpela efetivação do 
sistema descentralizado e participativo da Assistência Social” (inciso V), e “apreciar e 
aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo Gover
no Federal” (inciso VII).

Em nível municipal, na cidade do Recife, a Lei 15.893/94 instituiu o Sistema 
Municipal de Assistência Social. Essa Lei foi posteriormente modificada pela Lei 
16.093/95.

Art. 5 o - Fica instituído o Conselho Municipal da Assistência Social - CM AS, 
« de que trata o Artigo 142 da Lei Orgânica do Recife, será responsável pela for

mulação, controle, acompanhamento e fiscalização da política Municipal de 
Assistência Social, de acordo com as diretrizes emanadas desta Lei e da Lei Fe
deral n° 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS).

O artigo 6o que trata da composição do Conselho também foi modificado. O 
Conselho passou a ter doze membros distribuídos da seguinte maneira:

• Três representantes do Poder Executivo indicados pelo Prefeito

• Três representantes do Legislativo indicados pelo Presidente da Câmara Municipal

• Seis representantes da Sociedade Civil, escolhidos em assembléia geral.

Uma das competências do Conselho será convocar a cada dois anos a Conferência 
Municipal de Assistência Social, que deverá avaliar a situação da Assistência Social 
no Município e propor medidas para o seu aperfeiçoamento (Art. 7, XIII).

3. O Controle Social nas Políticas de Educação

No Brasil, as condições precárias em que se encontra o sistema educacional tor
nam ainda mais premente a participação social na definição e implementação da 
política educacional. Essa possibilidade surgiu com o artigo 204 da Constituição 
Federal de 1988 que fala em uma gestão democrática de ensino. Posteriormente a 
Lei 9.131/95 institui o Conselho Nacional de Educação que é ratificado pela Lei 
9.394/96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases.
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De acordo com dados coligidos pelo MEC e iBGE a taxa de escolarização ce rri- 
anças e adolescentes no Brasil tem aumentado. Isso não quer dizer que renhi u n 

gido níveis satisfatórios pois se comparadas com outros países as taxar 
escolarização brasileiras estão bastante atrasadas.

Apesar do crescimento das taxas de escolarização, para as crianças e a d o le s c e n t e s  

do Brasil persistem problemas como altas taxas de repetência e de evasão e sco la r .  

As causas desses problemas são apontadas por Rizzini (1992):

Ausência de condições sócio-econômicas para se manter na escola; mudanças 
freqüentes de domicílio em razão da instabilidade de trabalho dos pais; ingresso 
precoce do menor no mercado de trabalho; inadequação da escola à clientela e 
estabelecimento de padrões avaliativos que discriminam e estigmatizam principal
mente os alunos pobres.

Essas precárias condições em que se encontra o sistema educacional brasileiro fa
zem com que se torne ainda mais importante a participação da sociedade na de
finição das políticas para este setor. O controle exercido pela população pode 
significar melhor aplicação dos recursos para o setor, além de garantir transpa
rência para a sociedade da real ou fictícia atenção que o Estado refere estar dis
pensando à educação em nosso país. Essa transparência pode propiciar uma mai
or pressão da sociedade civil com relação a melhores condições de ensino apren
dizagem para nossos alunos.

A participação da sociedade nas políticas públicas de educação está prevista na 
Constituição Federal, no inciso VI, do artigo 206, que refere ser um dos princípi
os do ensino a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Esse dis
positivo constitucional possibilitou a criação de Conselhos e Conferências de Edu
cação em nível nacional, estadual e municipal. Esses órgãos irão traçar as diretrizes 
das políticas de educação nessas esferas de governo.

A lei que regulamenta os dispositivos constitucionais com relação à Educação é 
a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, chamada Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB. Diferentemente da Lei 8.142, que regulamenta 
a participação no SUS, por exemplo, e cria conselhos nos três níveis de gover
no, a Lei 9.394 trata apenas do Conselho Nacional de Educação, deixando 
para as outras esferas governamentais a instalação de seus respectivos conse
lhos. Na verdade, a LDB apenas ratifica a criação desse Conselho que já fora
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norm atizado pela Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, que por sua vez 
altera dispositivos da Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Vejamos o que 
diz o artigo primeiro da 9.131:

Os arts. 6o, 7o, 8o e 9o da Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

Art. 6o O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do po
der público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a 
política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cum
primento das leis que o regem.

Parágrafo primeiro: No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação 
e do Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação 
e das Câmaras que o compõem.

Art. 7o O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Edu
cação Básica e Educação Superior, terá atruibuiçÕes normativas, deliberativas 
e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de for
ma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação 
nacional.

No Município do Recife, a criação do Conselho Municipal de Educação encontra- 
se previsto na Lei Orgânica, artigo 135. Posteriormente, a Lei 15.547/91, que 
instituiu o Plano Diretor da cidade, trata mais detalhadamente do Conselho Mu
nicipal de Educação e da Conferência Municipal de Educação em seu artigo 134, 
que diz o seguinte:

0  Conselho Municipal de Educação será organizado de maneira a assegurar 
seu caráter público, mediante constituição democrática e autonomia em rela
ção ao Poder Executivo e às entidades mantenedoras das escolas particulares, 
competindo-lhe: 1

1 - apreciar, em primeira instância, o Plano Setorial de Educação do Municí
pio do Recife, elaborado de forma participativa pela Secretaria Municipal de 
Educação, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição federal e es
tadual, na Lei Orgânica do Recife, na Lei das Diretrizes e Bases da Educação, 
nesta Lei e em outros dispositivos legais pertinentes;
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II - propor metas setoriais de desenvolvimento, buscando a erradicação do anal
fabetismo e a universalização do atendimento escolar em todos os níveis;

III - acompanhar e avaliar a execução do Plano Setorial de Educação do 
Município;

IV  - adequar as diretrizes gerais curriculares estabelecidas pelo Conselho Fede
ral de Educação às especialidades locais.

Parágrafo primeiro. A Lei definirá a organização, o funcionamento, critérios 
de representação e segmentos sociais representados no Conselho Municipal de 
Educação.

Parágrafo segundo. A Conferência Municipal de Educação, a ser realizada pe
riodicamente com ampla participação de entidades representativas da socieda
de, dos poderes legislativo e executivo, professores servidores e estudantes da rede 
municipal de ensino, atuará visando à avaliação da educação no Município 
do Recife e proposição de diretrizes e políticas para o setor.

É importante ressalvar que o próprio Conselho deve seguir as orientações da Con
ferência Municipal de Educação “instância de gestão participativa” de que trata o 
artigo 134; parágrafo 2o da Lei Municipal n° 15.547/91

No artigo terceiro da Lei 16.190 está colocada a composição do Conselho Muni
cipal de Educação: catorze membros com mandato de quatro anos, renovável por 
igual período. Respeitando o princípio da paridade, sete representantes serão in
dicados por órgãos públicos e sete pela sociedade civil. Entre os representantes 
de órgãos públicos cinco provêm da Prefeitura sendo um deles o Secretário mu
nicipal de Educação, um da Câmara Municipal, um de centro de Educação de 
Estabelecimento público de Ensino e Pesquisa na área educacional sediado no 
Município. Representam a Sociedade Civil: um professor da rede municipal e 
um da rede particular de ensino, indicados pelos respectivos sindicatos, um re
presentante das escolas comunitárias conveniadas, um representante dos grêmios 
estudantis, um representante dos pais de alunos, um representante das organiza
ções não-governamentais voltadas para o fomento e assessoria educacionais, atu
antes no Município e um representante do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais - SINDSERPE
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4. C onclusão

Para garantir uma real participação social na definição e implementação das políti
cas públicas, não basta a lei escrita no papel: é preciso superar os obstáculos que a 
todo momento tendem a entravar o processo participativo, levando muitos a desa
creditarem nele: a desmobilização da sociedade civil; a pouca qualificação dos re
presentantes da sociedade para participarem e a resistência de setores do Estado 
em viabilizar a participação.

O controle social só será realmente exercido com a mobilização da sociedade para 
ocupar os espaços de participação e para pressionar o Estado no respeito às deci
sões tomadas nesses espaços. Além do que é preciso também que os representantes 
da sociedade civil se capacitem para essa participação. Estes devem adquirir o 
máximo de conhecimentos relacionados à política pública em questão, para terem 
condições de discutir com os representantes estatais. Cabe às organizações não 
governamentais um im portante papel visando essa formação de pessoal.

O controle social precisa ser exercido de uma forma realista. A burocracia estatal 
não aceita facilmente a dividir com a sociedade o poder de decidir e o discurso do 
executivo com relação ao apoio à participação social, muitas vezes não passa de 
falácia. A participação é uma conquista que precisa ser construída a cada dia.
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A b r a n g ê n c i a

O presente Módulo se apresenta como um teste para as idéias apresentadas sobre 
o Sistema de Garantia de Direitos: aí estão retratos da realidade social que envolve 
crianças e adolescentes, a desafiarem a normativa internacional e nacional e o Sis
tema que se implementa a partir dela. Ele contém cinco capítulos:

1. A condição conjuntural jurídico-social de crisis -  uma questão de direito
2. A marginalização da infância e da adolescência -  a cidadania abortada
3. As drogas -  uma viagem longa demais
4. As relações com o mundo do trabalho -  adeus, infância!
5. A violência e a exploração sexual -  vidas marcadas
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A CONDIÇÃO CONJUNTURAL JURÍDICO-SOCIAL DE 
C R ISIS  - UMA QUESTÃO DE DIREITO

Wanderlino Nogueira Neto

Idéias-guia: Procura-se aqui sistematizar conceitos em torno da ques
tão das crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados/vi- 
olados (desabilitados e vulnerabilizados) e dos adolescentes em con
flito com a lei penal (infratores), vendo-os todos como sujeitados a 
uma condição não substancial mas conjuntural de crisis, que é ao 
mesmo tempo uma categoria sociológica e jurídica. A crisis é apre
sentada como uma situação peculiar à condição de pessoas em de
senvolvimento, típica da infância e da adolescência, a ser superada 
(e não meramente negada e reprimida) no contexto da promoção e 
da defesa dos direitos.

1 . U m N ovo Paradigma

Não é mais possível construir-se discursos epistemológicos e político- 
institucionais, a partir do surrado discurso ideológico de que determinadas 
crianças e determinados adolescentes são intrinsecamente perigosos, pato
lógicos, anti-sociais, “irregulares”. Ou que são, por outro lado, vítimas, 
“coitadinhos”.

Quaisquer um deles a serem categorizados, rotulados e dominados/manipulados a 
partir dessa ótica: delínqüentes, meninos-de-rua, prostitutas, traficantes, margi
nais, pivetes, trombadinhas etc.

Essa postura discriminatória e clientelista implica na possibilidade nefasta de 
justificar sempre alguma forma de triagem, tutela, atendimento assistencialista, 
apartação social, institucionalização sistemática ou repressão-penalização de tais 
crianças e adolescentes (quando não, chegando ao absurdo da eliminação pura e 
simples ...!).

Com a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Ado
lescente - teve-se que construir um novo paradigma epistemológico e político- 
institucional e adotar uma nova maneira de encaminhar soluções -  promovendo-se

Vá ao 
glossário

Vá ao 
glossárioo
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os direitos desse público-alvo (política de atendimento ou garantia de direitos) ou 
defendendo-lhes seus direitos (acesso aos espaços público de exibilidade de direi
tos, como os da justiça), no bojo de um Sistema de Garantia de Direitos.

Antes de tudo, estas crianças e estes adolescentes malsinadamente estigmatizados 
e rotulados são pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direitos - que se apresen
tam ou como credores de direito ou como passíveis de alguma forma de
responsabilização jurídica por seus atos.

Deste modo, o atendimento de suas necessidades básicas e de seus desejos há que 
ser visto, estruturalmente, como um direito, com possibilidades de exigibilidade 
real, como qualquer outra criança ou adolescente. Para tanto, há que se lhes garan
tir, efetiva e coercitivamente, serviços/atividades e programas/projetos das políticas 
institucionais e sociais, de modo geral. Não podem ser discriminados só porque os 
rotulamos como isso ou aquilo, isto é, não os podemos afastar desses serviços e 
programas estruturais, fazendo-os se contentar apenas com atendimentos específi
cos ... “serviços marginais para pessoas marginais”

2. U ma C onjuntura  J urídico -social de “ C r i s i s ”

Mas, a característica maior desse público-alvo é serem crianças e adolescentes em 
crise, isto é, viverem uma determinada conjuntura jurídico-social de crisis.

O que significa que a maior característica desse público-alvo reside na condi
ção datada, momentânea, conjuntural, de terem seus direitos ameaçados e vio
lados ou de se colocarem em conflito com a lei. Conjunturalidade, que tem a 
ver com “situação nascida de um encontro de circunstâncias e considerada 
como o ponto de partida de uma evolução, de uma ação, de um conjunto de 
ações” (Aurélio).

Assim sendo, como um verdadeiro plus, necessitam que sejam promovidos e 
defendidos seus direitos, que se lhes assegure o “direito de ter direitos”. N e
cessitam que Estado e a Sociedade reconheçam  seu dever de lhes assegurar 
igualmente o acesso a serviços/atividades e a programas/projetos do que cha
mamos de Sistema de Garantia de Direitos. Por isso, crisis é uma categoria es
tratégica “jurídico-social” .
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Consequentemente, no caso daqueles que têm seus direitos ameaçados ou viola
dos, devem ser considerados como aqueles que necessitam de medidas jurídico- 
sociais especiais de proteção - como recomendado pelo Comitê das Nações Unidas 
pelos Direitos da Criança, em Genebra.

E de outra parte, no caso dos autores de atos infracionais, como aqueles que de
vem ser responsabilizados juridicamente, na medida do seu desenvolvimento, 
pelo descumprimento dos seus deveres, isto é, pelo seu contraponto à norma e aos 
direitos da sociedade e dos demais cidadãos.

De qualquer maneira, em qualquer caso, devem ter sua participação proativa sem
pre assegurada, tanto na vida social em geral, como particularmente no processo 
de prevenção e combate a todas as formas de discriminação, exploração e violência 
que sofram, como no processo de responsabilização a que sejam submetidos: isso 
como decorrência lógica da sua condição de sujeito de direitos, de cidadão.

“Crise” aqui é vista como uma categoria estratégica e não ontológica ou axiológica. 
Uma adjetivação para aquela criança ou aquele adolescente que é substancialmen
te sujeito de direitos, cidadão. O conceito de crisis carrega em si um sentido neu
tro, quanto a valorações morais, de Bem ou Mal. E um enfocamento da proble
mática simultaneamente tanto na pessoa, como no seu contexto.

E como meramente estratégicas, devem ser consideradas quaisquer categorizações 
de todos as crianças e adolescentes que se encontram nessa situação conjuntural 
jurídico-social.

I
Refere-se a ponto de transição, a “fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos senti
mentos, dos fatos” (Aurélio). Significa um estágio de desenvolvimento, onde se instala 
um conflito entre as propostas do contexto social e as respostas pessoais. Isto é, um 
estado, uma condição de vida, onde se estabelece um conflito entre o “velho que insis
te em não morrer e o novo ainda não consegue nascer plenamente” (A Gramsci).

A sociedade, seus sistema de regulação social (família, escola, polícia, mídia etc.) e 
as normas éticas e jurídicas aparecem simultaneamente propondo, em princípio e 
tese, uma vida baseada nos paradigmas da “superação”, da “integração”, da “inclu
são”, do “reconhecimento social”, da “garantia do direito” (o novo). E, ao mesmo 
tempo, aparecem oferecendo, na realidade e na efetividade, condições de vida fir
madas na “negação”, na “dissociação”, na “exclusão”, na “marginalização”, na “vio
lação do direito” (o velho).

303



MÓDULO VI

3. T ipologia

Encontram-se em crise, por exemplo, crianças ou adolescentes que vivem determi
nadas situaçoes/condições de vulnerabilidade social (perigo e risco social) ou de 
desvantagem/desabilitação, a lhes ameaçarem ou violarem seus direitos. Para facili
tar o reconhecim ento  dessa condição de crisis, poderem os elencar 
exemplificativamente a seguinte tipologia:

• a guerra e outras formas de violência organizada/sistemática ou massiva (“exter- 
/ 8mimo );

8 a AIDS-HIV;
f

• o desrespeito à diversidade sexual (homossexualismo, p. ex.);

9 a violência intra-familiar;

• as deficiências físicas e mentais;

• as sevícias e explorações sexuais;

0 a perda temporária ou permanente da família e/ou dos prestadores de cuidados 
primários;

• a legislação deficiente e os processos/procedimentos jurídicos judiciais-adminis
trativos abusivos;

• os ajustes econômicos anti-sociais;

8 o não-acesso a serviços sociais básicos;

9 o trabalho infantil, enquanto exploração econômica e

8 as práticas tradicionais nefastas afetando a saúde e a liberdade/dignidade (gravi
dez precoce, negação de atendimento médico por razões religiosas, atividade do
méstica em regime assemelhado ao da semi-escravatura, casamentos forçados, ta
bus alimentares etc.)

9 etc. etc.

Em crise, num sentido mais amplo, ainda mais se encontram os adolescentes que 
estão em conflito com a lei penal, aqueles que, mesmo sendo penalmente irres
ponsáveis, são juridicamente responsabilizados como autores de atos infracionais 
e como tais sancionados com medidas socio-educativas. Por isso, o Estatuto os 
coloca também sob sua égide (art. I o), apesar das diferenças que existem entre
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crianças e adolescentes vulnerabilizados/desabilitados e adolescentes infratores, 
quanto às medidas aplicáveis (aos primeiros medidas protetivas premiais e aos 
segundos medidas sancionadoras de reciprocidade) e quanto a sua possível 
responsabilização (os primeiros não responsáveis por suas condutas e os segun
dos, responsáveis, mas inimputáveis).

A condição conjuntural jurídico-social de crisis exige como reposta do Estado e da 
Sociedade, segundo o Estatuto, que se coloque tal criança e tal adolescente como 
usuários de uma “política de atendimento de direitos” e como beneficiários de 
uma privilegiado “acesso à justiça” (Sistema de Garantia de Direitos).

3. A N atureza P eculiar do C onceito de “ Cr is is ”

O Estatuto da Criança e do Adolescente evitou em seu texto o uso da expressão 
“situação de risco” que tanto usamos nós, operadores desse diploma legal, em nos
sas práticas, para categorizar aqueles que se encontram na condição do seu art.98, 
a justificar a aplicação das medidas previstas no art. 101. A tradição dela vem do 
atendimento no serviço social e muito está ligada ao conceito de exclusão social:
“situação de risco de exclusão”. Um conceito puramente criado pela sociologia e 
pela ciência política. O Estatuto trata essa chamada “situação de risco” sob outra 
ótica, que complementa a ótica securitária tradicional e típica, mas não a nega.

Encampou o Estatuto a definição dessas situações ou condições de vida, como 
aquelas que têm seus direitos ameaçados ou violados - por ação ou omissão da so
ciedade ou do Estado, por falta, omissão e abuso dos pais ou responsáveis ou em 
razão da própria conduta da criança e do adolescente (art.98). Um conceito deri
vado da “Doutrina Jurídica da Proteção Integral”, que vê um fato ou situação so-

Vá ao 
glossárioOciai, como um fato ou situação jurídica também, isto é, condições de vida especi

almente difíceis, sob a ótica do Direito. Ótica especial que provoca, por sua vez, 
uma solução, um encaminhamento peculiar, próprio - uma “proteção jurídico-so
cial” (art.87, V -  Estatuto cit.)

O conceito que se pretende aqui aprofundar e sistematizar (crisis) é um conceito 
socio-jurídico, cunhado e construído preliminarmente pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância -  UNICEF, em seus Encontros sobre “Jovens em Crise ',
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realizados em Nova York (USA) e em Salvador (Brasil), em 1997/98, como 
inferência do texto da Convenção internacional sobre o Direito da Criança e como 
superação a antigos conceitos firmados mais no atendimento de necessidades que 
na garantia de direitos.

4. C onclusão

Vá ao 
glossário

O importante é se dar organicidade estrategico-conceitual a situações esparsas que 
envolvem a infância e a adolescência, como as do abuso sexual, da exploração no 
trabalho, do conflito com a lei, da desabilitação/desvantagem, do abandono, da 
drogadicção etc. Importa pois em se dar um basta numa visão primária e muito 
comum, dessas situações, onde se as vê apenas como ‘ eventos” isolados, desarticu
lados, aparentes (pontas de um iceberg), sem reconhecer-lhes “padrões”.

Qual o sentido prático de se falar nessa condição conjuntural jurídico-social de
crisis, como categoria estratégica peculiar?

«
- Definir um público-alvo, com mais especificidade, para ser o usuário do que se 
apresentou e analisou como Sistema de Garantia de Direitos, sem fazer com essas 
crianças e esses adolescentes percam sua condição geral de sujeito de direitos e 
pessoas em condições especiais de desenvolvimento. Isso fazendo, para se dar 
consequentemente sistemicidade à garantia dos direitos e a proteção integral desse 
público-alvo, em especial.
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A MARGINALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E DA 
ADOLESCÊNCIA - A CIDADANIA ABORTADA

Wanderlino Nogueira Neto

Idéia-chave -  Um histórico do uso da expressão “marginalização” é 
apresentado, com as 2 tendências predominantes. A essência do con
ceito porém é focada no “desvio à norma e aos sistemas de regulação 
social”. Mostra-se aqui a relação adjetiva entre a marginalização e 
a vulnerabilidade social, a desvantagem/ desabilitação e o conflito 
com a lei. As questões do reconhecimento social (auto-estima) e da 
reação social são estudadas, como decorrências do processo.

1. H is t ó r ic o

E. Park inaugurou o uso da expressão “marginalidade” e seus correlatos, articulado 
com os de anomia e de aculturação, no seu texto “ The marginal man \  desencade
ando uma série de estudos, históricos e sociológicos. Com o passar dos tempos, 
esse sentido original de conceito operatório, foi se tornando obsoleto.

Atualmente, conceitos derivados de “marginalização” passaram a ser usados, nos 
discursos ideológicos, epistemológicos e político-institucionais, em dois sentidos 
aparentemente antagônicos.

Os adeptos da contracultura (underground), no período de 68/72, na Europa prin
cipalmente, deram-lhe um sentido positivo e o cunharam como um verdadeiro 
slogan ideológico-político, bem longe das preocupações epistemológicas que domi
naram o surgimento do conceito.

“M arginalidade” teria a ver, então, com G oddard, G lauber Rocha, “Rei da 
Vela”, Tom Zé, Raul Seixas, maconha, LSD, hippies, Woodstock, amor livre e por 
aí a fora ...

Em segundo lugar, seu reemprego voltaria também no discurso administrativo ofi
cial e na linguagem corporativa dos profissionais do serviço social e da psicologia 
social, para designar mais das vezes os pobres, os hipossuficientes e também as 
diferentes categorias da população sob risco de exclusão social.

307



MÓDULO VI

“Marginalidade” teria a ver assim com os chamados oprimidos e excluídos, com as 
classes populares ditas assim, marginalizadas.

Para os primeiros, a marginalização seria resultado de uma opção de vida, em 
oposição ao “Sistema”, ao Establishment um estado a ser buscado e alcançado, na 
fruição.

Para os outros, ela seria afligida a uma classe dominada por outra classe dominan
te, sofrida por alguém determinado e por sua categoria ou grupo social: um pro
cesso a ser combatido, na luta.

«
2. A M arginalização em Face d a  N orma

De qualquer forma, um ponto se tem como comum e assente: a marginalização 
leva sempre a um distanciamento de relação às normas (cfr. Lagree e Lew-Fai in 
“Pairs et reperes. Contribution a 1’étude des processus de marginalisation de jeunef / 
Vaucresson - Paris).

Seria ao mesmo tempo, uma condenação a esse afastamento e uma busca desse dis- 
tanciar-se. Um distanciamento que implica em alguém (ou um grupo) se colocar 
como desviante de relação à norma : nem sempre contra; mas, às vezes, paralela
mente -  ao lado de ... à margem de ...

Isso se dá quando a norma nada ou pouco tem a ver com o seu destinatário, não 
reflete suas necessidades e interesses. Quando a normatização é puramente 

glossário heterônim a, isto é, dada por outro, a parte e acima, como instrum ento 
hegemônico, isto é, como forma de dominação globalizante. Em resumo: a norma 
não tendo legitimidade, consequentemente não terá efetividade.

O conceito de marginalização não remete a posições objetivas que os atores so
ciais ocupam nas relações sociais. Assim, nenhuma criança ou adolescente é 
propriamente um marginal, nasceu marginal, está fadado a ser marginal e aca
bará marginal.

Esse conceito, realmente, remete aos processos de “desclassificação” e de 
“reclassificação” dos indivíduos e grupos, a se movimentarem na estrutura social. 
Mas, não só a esses processos, de maneira reducionista. Crianças e adolescentes
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assim marginalizados não são apenas “excluídos”, “oprimidos”, “vitimados”. Não 
são apenas potenciais usuários de uma política social assistencial reinclusora, 
promocional, garantidora de mínimos sociais.

Isso ... E mais que isso ...! São candidatos à inclusão em um Sistema de Garan
tia de Direitos da Criança e do Adolescente: a eles se deve uma atenção inte- : 
gral através uma “política de atendimento de direitos” e um privilegiado “aces- ao
so à justiça” (ex vi Estatuto da Criança e do Adolescente). Seus direitos devem glossário 
ser promovidos e defendidos (sob inefastável controle social externo) de ma
neira especial, nos espaços públicos institucionais e através dos mecanismos es
peciais (medidas administrativas e ações judiciais) desse Sistema de Garantia 
de Direitos.

3. U m Público Preferencialmente Marginalizado

Esta marginalização acontece atingindo, mais das vezes (mas nem sempre ...), cri
anças e adolescentes em “condição conjuntural jurídico-social de crisis', onde in
cluídos estão

• crianças e adolescentes, em desvantagem social (handicaps, tais como os portado
res de necessidades especiais, os negros, os soropositivos, por exemplo);

• crianças e adolescentes vulnerabilizados (em situações de risco ou perigo pessoal 
e social, como os abandonados, abusados sexualmente, drogadictos, inseridos ile
galmente no mundo do trabalho, por exemplo); ou

• adolescentes em conflito com a lei penal (os infratores).

A marginalidade, nesses casos, vem como uma questão “adjetiva” e não “substanti
va”. Um plus que se acresce, algumas vezes, à condição de crisis em que se encon
tram determinadas crianças, deLerminados adolescentes, com seus direitos ameaça
dos ou violados. Uma decorrência comum, mas não automática e universal: meni
nos e meninas em desvantagem social, vulnerabilizados ou em conflito com a lei 
penal acabam com muita frequência marginalizados; considerando-se as típicas 
dificuldades desse processo de transição, de desenvolvimento traumático, que é a 
“condição conjuntural jurídico-social de crisis'.
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4. Marginalização, Reconhecimento Social e Auto-estima

A marginalização marca o relacionamento das crianças e adolescentes em desvan
tagem e em risco pessoal ou social e os adolescentes infratores (crísis) com a or
dem social e muito particularmente com os sistemas de regulação sociaL Marca 
o relacionamento dos meninos maltratados, drogadictos, prostitutas e michês, 
gays, travestis, funkeiros, grafiteiros, explorados no trabalho, traficantes, defici
entes físicos, meninos-sem-teto, delinqüentes, mendigos, cheiradores-de-cola,
soropositivos ........ de qualquer um deles com a família, a justiça, a polícia, os
conselhos tutelares, as igrejas, a escola, os órgãos de atendimento assistencial 
etc« etc.

Remete igualmente às modalidades de relacionamentos que esses atores mantém 
com as prescrições normativas que a ordem social gera e veicula, dentre elas parti
cularmente as normas jurídicas estatais, como as leis (por exemplo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

Esses relacionamentos de composição e/ou de confrontação com os espaços públi
cos de regulação social e com a norma têm como uma das suas bases a busca cons
tante e insaciada de reconhecimento social, já que dialeticamente a marginalização 
também é opção de vida e não só processo social externo ao marginalizado.

Reconhecimento social esse, que passa pela questão da auto-estima. Um olhar-se 
no espelho sem sustos ... ou com absoluto pânico!

5. M arginalização e Reação Social

Consequentemente, a marginalização gera relacionamentos que resultam em afir
mação e rejeição da parte desses atores, simultaneamente. Como num procedi
mento que se poderia caricaturar, no dizer do menino: - “Já que seu mundo não me 
aceita, eu crio um mundo a parte que me aceita, onde sou o bom .../”. E que se com
pletaria com a resposta da ordem social a ele: - “Já que você nega meu mundo, eu o 
destruo ... cambada de marginal'!”

c A marginalidade, em conseqüência disso tudo, gera rotulação, estigmatização. O 
glossário ^ar nomes é uma forma de dominação e de apropriação do outro: pivete, menino-
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de-rua, vagabundo, veadinho, negrinha, “paraíba”, “baiano”, puta, piranha, aleija
do ... marginal!

A marginalidade é imposta pela estrutura social, pelo sistema socio-economico- 
político. E ao mesmo reconhecida e trabalhada pelo marginalizado, que se assume 
como tal e responde como tal, distanciando-se, cada vez mais.

Sob esse prisma específico, aqui utilizado, a análise da marginalidade reinvia a esse 
tema largamente explorado da “reação social”, inicialmente informal-difusa da so
ciedade e comunidade, depois formal-institucional do aparato estatal.

Reação social que além do mais, numa linha de radicalização, pode se tornar in
clusive “desviante e m arg inal”, arb itrária  e violenta: os “arrastões”, as 
institucionalizações ilegais, os procedimentos abusivos, as torturas, os banimentos, 
o extermínio ...

Reação pela qual os comportamentos que se distanciam das normas prevalecentes 
nos seus ambientes são reprovados, rotulados-estigm atizados, condenados à 
vindita social, quando não expurgados.

Aí estão os novos hereges. Os novos leprosos. As “Genis” da música de Chico 
Buarque, contra as quais se joga pedra e o que mais for ...

Por isso, quando se enfrenta a questão da relação entre marginalidade e reação so
cial, urge se considerar a lógica e a prática dos atores envolvidos. A perspectiva do 
marginalizado em face da norma e do sistema de regulação social dos quais se dis
tancia e em face inclusive dessa reação social decorrente de tal distanciamento.a

E igualmente a ótica dos aparelhos de repressão, dentro dos sistemas de regulação 
social, em face da marginalização e do marginalizado.

Isto é, importa em se considerar o itinerário socio-biográfico do marginalizado, 
em seu estado conjuntural de crise, de credor de direito. A maneira pelas quais 
avaliam sua capacidade de operacionalizar suas normas pessoais de referência e/ 
ou as normas do seu meio próximo circundante, a maneira pela qual ele repre
senta os diferentes sistemas de interação aos quais ele é confrontado, as modali
dades pelas quais participa disso que, acima de tudo, a criança e o adolescente 
marginalizado e operadores do sistema de regulação social encaram como um 
jogo, sem empates.
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Quando se enfrenta questões, por exemplo, como as dos “garotos michês” e das 
“garotas de programa” na exploração sexual-comercial e a dos “aviõesinhos” no 
narcotráfico - importa levar-se em conta a lógica peculiar deles, as suas especiais 
necessidades sexuais e financeiras, a normatização socionômica dos seus guetos e o 
papel desclassificante / reclassificante, normatizador e sancionador/protetor de 
seus pais e parentes, de policiais, de juizes e promotores, de seus advogados, de 
professores, dos namorados e companheiros, do cafetão, do pai-de-rua, do bichei
ro, do traficante etc.

Esse público infanto-adolescente deve ter seus direitos assegurados e deve ser inte
gralmente protegido, pelo Sistema de Garantia de Direitos proposto pela Conven
ção dos Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, prelimi
narmente. E deve mais ser chamado a “superar” essa condição de vida, considerada 
marginal. E não apenas moralisticamente a “negá-la”.

Um menino ou uma menina que vivia da prostituição, deixando essa prática de 
vida, mesmo sendo protegido integralmente e tendo garantido seus direitos, não 
poderá ter uma vida sexual igual a de um outro adolescente de sua mesma idade, 
mas que não viveu essa situação de marginalidade, de exacerbação dos seus desejos 
e necessidades: terá a partir de agora novas exigências sexuais que precisam ser 
consideradas. Nem tão pouco a ele se poderá oferecer algum tipo de posto de tra
balho rotineiro, repetitivo, desprazeiroso, que lhe renda tostões e sem perspectivas 
de crescimento, de trazer-lhe reconhecimento social acima do padrão médio pe
queno-burguês.

Outros apelos devem ser feitos aos operadores do sistemas de regulação social, em 
linha semelhante, mutatis mutandis.

6. D inâm icas L ocais e R edes d e  P ertença  -  G angues &  G aleras

Para que se entenda a mecânica da marginalização daquelas crianças e daqueles 
adolescentes em crise e para que se possa superá-la de alguma forma, um outro 
ponto é primordial um ponto: as dinâmicas locais (familiares, vicinais, comunitá
rias, grupais p. ex.). Elas devem ser consideradas como um elemento constitutivo 
das práticas das crianças e dos adolescentes.
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Assim sendo essas dinâm icas locais participam  tam bém  do processo de 
marginalização, quando afetam esse segmento social, inclusive produzindo um 
discurso ideológico justificador ou repressor das práticas infanto-adolescentes, es- 
pecificamente das práticas da marginalidade.

Essas dinâmicas locais devem também ser consideradas e valorizadas em todo e qual
quer processo de integração social de tais crianças e adolescentes e no desenvolvi
mento de todo e qualquer programa público de atendimento, como se verá adiante.

Os meninos e meninas dos meios populares se interessam por sua coletividade 
próxima (favela, cortiço, invasão, escola, rua e praça, clubes etc.) e têm valia para 
ela. Isto é, conhecem os princípios sob os quais essa coletividade repousa. E são 
susceptíveis de levar em conta, na elaboração de suas estratégias de sobrevivência, 
as prescrições que ela impõe, na medida em que eles participam de redes de per
tença (“rede de relações entre pares”), que são estáveis, localizadas, 
dimensionáveis, concretas, efetivas.

Os meninos e meninas das classes ascendentes igualmente acabam se guetificando 
e super-valorizando sua “ilha da fantasia” (condomínios fechados, clubes, acade
mias etc.), elaborando estratégias de sobrevivência em outro sentido, temerosos 
com o vasto oceano de miséria; participando também de uma rede tal, própria e 
fechada, responsável por outras formas de prescrições, também.

Estabelecem, todos, em geral, estratégias de confrontação e/ou cooperação. Ou 
para evitar sua exclusão, apartação e eliminação (os primeiros) ou para evitar a 
perda do seu status quo e sua possível eliminação também (os últimos) Ambos, 
estabelecem estratégias, no fundo, para negociar sua ascensão crescente e constru
ção de uma hegemonia social, enquanto direção e dominação social prevalecente, 
na medida do possível ... e do aparentemente impossível.

A exacerbação desses processos de conformação/confrontação com as dinâmicas lo
cais e de integração a sua “rede de relações entre pares” pode criar mecanismos 
fortalecedores do processo de marginalização da criança e do adolescente e mesmo 
de “repressao-desviante” (arbítrio e violência institucional) da ordem social e dos 
sistemas de regulação social, contra eles.

Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma das saídas num processo de neutralização da 
marginalização de determinadas crianças e dos adolescentes em crise, que se agrupam.
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Por exemplo, uma forma de exacerbação, radicalização desse processo de 
marginalização citado seria o agrupamento informal: gangues, galeras, turmas, 
bandos, guetos etc.

Esses grupos de pertença (principalmente de adolescentes pre-adultos, de 16/18 
anos e de jovens adultos, de 18/21 anos) precisam ser analisados a partir dessa 
ótica. Aí reside o supra-sumo dos mecanismos da marginalização, no sentido aqui 
defendido especificamente.

Esses agrupamentos informais são produtores de normas alternativas (de um direi
to alternativo?!), geradas socionomicamente (na rede de relações entre pares), com 
nível de efetividade e coercitividade imediata maior que a normativa geral estatal e 
com potencialidade de atendimento mais real das necessidades e interesses daque
les adolescentes, a partir das suas dinâmicas locais e obviamente da sua própria 
“rede de relações entre pares”.

Na interatividade entre indivíduo e agrupamento se encontra a possibilidade de 
sobreviver e resistir, na marginalidade.

A galera e a turma criam um novo “espelho”, onde esse adolescente pode se olhar 
agora sem susto, elevando sua baixa-estima. O “mundo-lá-fora”, os “outros” e suas 
“regras” passam a ser “caretas”, isto é, incômodos, obsoletos e perigosos. Um mun
do velho a impedir o surgimento do novo, do “radical’ ...!

Os funckeiros da favela tal, a “turma” da rua qual, aquela “galera de rock-garagem”, 
aquele grupo de grafiteiros, os “meninos-de-rua liderados por beltrano, os drogadictos 
ligados a fulano, determinados michês, travestis e assemelhados etc. etc., passam todos 
a se sentir fortes e reconhecidos socialmente exclusivamente em seu reduto, em seu 
agrupamento, que lhes reforçam a auto-estima construída nessa “rede de relações entre 
pares”. Mas, a reforçar também o sentido de marginalidade

E, a partir desse sentido de pertença ao agrupamento e desse auto-reconhecimento 
social no seio do grupo marginalizado/marginalizante, se produz uma cultura pró
pria a ser considerada. Uma arte peculiar por exemplo que se torna instrumento 
operacional da superação da crise vivida pelo adolescente. Mas um instrumento 
operacionalizador também desse distanciamento da norma e de contestação ao sis
tema de regulação social. E igualmente de integração mais radical e permanente 
do adolescente a sua galera, gang etc.
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Assim sendo, por essa “cu ltu ra  m arg inal” passam tam bém  os processos de 
neutralização da marginalidade e de ascensão social e de reconhecimento social da 
sociedade como um todo, inclusive do próprio Sistema, antes negado e do qual se 
desviou o adolescente e sua galera. Essa transformação passa por exemplo, pelo 
grafite, hip-hop, funk, rap, pagode, quadrinhos, timbalada. E pela moda!

“Não há caminho melhor no processo pedagógico para produzir essa ’transfor
mação’ do que a introdução dos conceitos e das práticas de arte, cultura, beleza 
-  m inha prática no âmbito da educação e da arte leva-me a afirmar que a convi
vência com a estética é um direito fundamental da criança e do jovem, qualquer 
seja sua situação existencial” -  testemunha Cesare de Florio La Rocca ( “Reflexões 
sobre Liberdade, Direitos e Deveres Humanos” in “Políticas Públicas e Estratégias de 
Atendimento Socioeducativo a Adolescentes em Conflito com a L ei” -  M inistério da 
Justiça / UNESCO -  1998)

7. U ma T ríplice D anação sem A lternativa ...
“Solidão, G ueto ou Fogueira”?

Quando se trata de enfrentar a problemática da marginalização da infância e da 
adolescência (a lhes fazer abortada a cidadania), até o momento, uma dúvida em 
princípio vem a mente, diante do quadro geral das políticas e das estratégias e 
ações públicas, no Brasil:

• As crianças e os adolescentes, quando marginalizados e em crise, estarão conde
nados, sem alternativas, à tríplice danação da solidão, do gueto ou da fogueira?

• Qualquer solução terá que vir numa linha soterista, salvadora, a partir de fora 
e de cima -  como uma outorga, uma salvação, uma redenção, marcada pela 
sinete  do perdão  ab asta rd ad o r e a lienador?  N um a linha  p u ram en te  
assistencialista e tutelar, desconsiderando a condição de cidadania dessa criança 
e desse adolescente?

• Ou só seria possível uma resposta repressora, violenta e arbitrária do Estado e da 
sociedade - como ideológica justificativa da repressão à violência de crianças e ado
lescentes desviantes-marginalizados? Devem eles se tornarem também objeto de 
incidência do discurso e da prática daquele chamado “desvio institucional”, im pu
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tável aos próprios organismos oficiais de regulação social (arrastões, constrangi
mentos ilegais, torturas etc.

Há que existir alternativa. Assim, além do atendimento público tradicional pelas 
políticas sociais (educação, saúde, cultura, habitação e especialmente da assis
tência social), a marginalização da infância e adolescência em estado conjuntural 
de crísis é uma questão de Direitos Humanos. A ser também enfrentada no âm
bito da política de defesa do Estado e do cidadão, como política pública tam
bém (isto é, formulada, executada e controlada pelo Estado e pela sociedade ci
vil organizada), especialmente com serviços/atividades e programas/projetos de 
promoção e defesa de direito.

#
Para tanto, reconheça-se preliminarmente - antes de qualquer enfrentamento pe
culiar do processo de marginalização - que se deve tratar esses ditos marginaliza
dos como crianças e adolescentes em estado conjuntural jurídico-social de crisis 
(desabilitados, vulnerabiíizados ou infratores). E portanto cumpre que se lhes ga
rantam seus direitos ameaçados/violados ou que se os responsabilize por seus atos 
in fracionais, em conflito  com a lei. C rianças e adolescentes susceptíveis 
consequentemente de medidas de assistência, educação e proteção e de medidas 
sancionadoras, a depender da situação.

Mas, antes disso mesmo, essencial e substantivamente, é preciso encará-los como 
pessoas em condição especial de desenvolvimento que são ao mesmo tempo sujei
tos de direito. -  antes de lhes aplicarmos qualquer adjetivaçao. A tentação de faze- 
los “cidadãos de segunda classe” é muito grande!

São eles cidadãos, com direitos e deveres. Isto é, criança-cidadão e adolescente-ci
dadão que precisam de pessoas e grupos, responsáveis pela promoção e defesa do 
seus direitos à participação, à proteção, ao desenvolvimento e à sobrevivência. 
Mas, eles próprios também responsáveis por seus atos, por sua vida. Participantes 
- crianças e adolescentes (todos em geral, ou especificamente em crise ou mais es- 
pecificamente marginalizados) devem ser considerados como elementos ativos da 
transformação da ordem social. Protegidos, têm uma autonomia relativa e o exer
cício limitado de seus direitos.

Não há realmente como escapar à ambigüidade permanente do papel dos pais, dos 
educadores, dos trabalhadores sociais, dos magistrados, da sociedade, do Estado, 
quando se trata da marginalização, em face da poderosa carga de preconceito soei-
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al que cerca a questão. A tentação de “vitimar” ou de “execrar” ou de “eliminar” se 
torna sufocante e tolda o senso crítico.

8. Os P erigos do P oder A rbitrário da Família, 
da C omunidade, da Sociedade e do Estado

Não é preciso que a proteção do adolescente em crise e marginalizado (“menino- 
de-rua”, abusado sexualmente, deficiente, traficante, prostituído, soropositivo 
etc.) se torne exercício de um poder arbitrário da sua família, da sua comunidade, 
da sociedade em geral ou do Estado.

Não se protege uma pessoa como se protege um pequeno animal feroz e perigoso, 
esquecendo-se que ele, de qualquer maneira, é um ser que já tem todos os direitos 
de um cidadão e como tal deve ser tratado; revertendo-se o processo de 
abortamento da sua cidadania. Apesar de ser uma pessoa com seu desenvolvimento 
ético-psiquico-fisico prejudicado pela condição de crisis e com seu reconhecimento 
como cidadão abortado pela marginalização ...

Eles não precisam de proteção intrinsecamente, mas sim em determinadas cir
cunstâncias, situações, condições, momentos: as necessárias limitações ao exercício 
de seus direitos devem ser entendidas como estratégias para garantir a plenitude 
desses direitos. Isto é, limita-se a autonomia deles para assegurar a plenitude da 
sua cidadania e não para torná-los menos-cidadão.

9. Indicativos C oncretos e P istas para o Enfrentamento 
da P roblemática da M arginalização, à G uiza de C onclusão

Ainda há muito caminho pela frente para que se desconstrua criticamente todo 
um discurso ideológico (a partir de sua própria lacunosidade) que mascara o nosso 
discurso epistemológico e político-institucional. E muito mais caminho para que 
construa uma prática de atendimento público eficaz e eficiente, que respeite os 
direitos das crianças e dos adolescentes marginalizados.
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A m arginalização é um a situação e condição peculiar, com dinâm icas e 
estruturações próprias, que precisam ser consideradas em nosso discurso e prática.

Tendo-se a marginalização, em resumo, simultaneamente como proposta da estru
tura social (marginalizadora) e como resposta do ator (marginalizado) e focando-se 
a marginalização também duplamente no distanciamento da norma heterônima, 
inefectiva/ilegítima e na composição/contraposição ao sistemas de regulação social 
- aí, nesses pontos, se deve ir buscar a solução; a possibilidade de neutralização do 
processo estrutural marginalizador, com o devido e necessário respeito ao ator- 
marginalizado.

(A) Em primeiro lugar, importante se torna trazer para o lidar com essas 
crianças e esses adolescentes nessa situação o sentido da reciprocidade.

Uma Sociedade e um Estado, respeitadores das normas éticas e jurídicas e a elas 
sujeitos, incitam todos os atores sociais (especialmente os marginalizados, por sua 
própria natureza), reciprocamente, ao respeito à norma. Uma Sociedade e um Es
tado, mantenedores dos sistemas de regulação sociais (família, polícia, justiça, es
cola etc.) atidos a procedimentos jurídico-legais, induzem todos os atores sociais 
(especialmente os marginalizados, por sua própria natureza), reciprocamente, ao 
respeito a eles próprios.

“O respeito ao direito do outro é o alimento natural de uma eventual generaliza
ção de expectativas que leva à construção de um estado de direito. ( ...) Numa 
sociedade em que se permite grandes hierarquias e desequilíbrios entre os cida
dãos, dificilmente se alcançará a reciprocidade e, consequentemente, também será 
difícil que o direito sirva como instrumento de organização e pacificação social” 
(Oscar Vilhena” -  “O Princípio da Reciprocidade’ in “Políticas Públicas e Estratégias 
de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a L e i” -  Ministério da 
Justiça / UNESCO - 1998).

Assim sendo, uma estratégia que se firme na valorização, legitimação e efetivação 
de uma lei determinada e peculiar, como em nosso caso o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, cria uma idéia de '‘norma-cúmplice” no processo de neutralização 
da marginalização e de resgate da cidadania da criança/adolescente marginalizado.

E também: uma estratégia que se firme na identificação, registro, divulgação e 
replicação de determinadas experiências, como referências metodológicas, por seu
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maior nível de excelência: Juízos da Infância e da Juventude, Coordenadorias do 
Ministério Público, Unidades de Internação Socioeducativa, Programas de Liber
dade Assistida, Abrigos, Defensorias Públicas, C entros de A tendim ento a 
Drogadictos, Serviços de Proteção a Testemunhas e Vítimas, Delegacias de Polícia, 
Centros de Defesa de Direitos ou outras ONGs nessa linha etc. etc.

A idéia é de que, mesmo pontualmente, uma norma específica e determinados 
focos no sistema de regulação social podem ser ‘‘aliados” nesse processo. Daí a 
importância de todo um trabalho de mobilização social em torno do Estatuto, da 
Convenção e desses serviços ou programas públicos referenciais

(B) Na busca de melhor encaminhamento, não se pode esquecer que um 
discurso positivo proativo e propositivo e as práticas complexas de subs
tituição devem ser a melhor forma de apresentar o paradigma da nossa in
tervenção como “paradigma civilizatório” a ser usado para a avaliação des
se atendimento e para a mobilização social.

Um discurso e prática dessa ordem, em oposição ao discurso meramente negativo 
reativo e proibitório e em oposição às práticas simplistas de erradicação, devem 
marcar o atendimento nos programas e serviços públicos às crianças e aos adoles
centes marginalizados e principalm ente o desenvolvimento das estratégias de 
mobilização social.

A criança e adolescente m arginalizados, em si, já carregam uma carga de 
“negatividade” muito forte, que lhe impõe a ordem social e que acabam assumin
do. Importante se torna, então, a focalização estratégica positiva no direito à con
vivência familiar e comunitária e nas possibilidades práticas de sua exigibilidade, 
do que se acentuar tanto o abandono, a situação de sobrevivência na rua, por 
exemplo.

Isso vale, em outro exemplo, de relação à marginalização pela orientação sexual 
(prostituição, travestismos etc.): “a discussão centrada no abuso sexual não implica 
no questionamento dos padrões, normas e tradições da sexualidade vigentes na 
sociedade brasileira; discutir a sexualidade (de crianças e adolescentes abusados) é 
discutir a cultura e o padrão civilizatório vigente ( ...); nesse sentido trata-se de 
colocar na agenda nacional e profissional o direito de todos à sexualidade respon
sável e protegida” (Relatório da Oficina de Trabalho do Centro de Referência, Estudos 
e Ações sobre a Criança e o Adolescente de Brasília in “Políticas Públicas e Estratégias
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contra a Exploração Sexual-comercial e o Abuso Sexual Intra-familiar de Crianças e 
Adolescentes” -  Ministério da Justiça / CECRIA -  org. Vicente Faleiros / 1998).

(C) Com essa postura positiva, abandonamos também a descrença que nas
ce do “modelo do dano” (tanto dos atores marginalizados, quanto dos agen
tes públicos que com eles lidam), em favor da promoção da resiliência.

Residência, enquanto potencial humano de passar por experiências adversas suces
sivas, sem comprometimento da capacidade de superar esses percalços, de fazer 
bem as coisas e resgatar a própria dignidade.

Promover a resiliência da criança e do adolescente marginalizado significa fazer 
com que ele consiga construir seu sentido de vida e das coisas, seu lugar no mun
do, no presente e, principalmente no futuro.

“A resiliência é um fenômeno psicológico construído e não tarefa do sujeito sozi
nho; as pessoas resilientes contaram com a presença de figuras significativas, esta
beleceram vínculos, seja de apoio, seja de admiração; tais experiências de apego, 
permitiram o desenvolvimento da auto-estima e autoconfiança” (Cenise Vicente - 
“Promoção da Resiliência” in. “Políticas Públicas e Estratégias de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei”-  cit.).

(D) Esse fortalecimento do ator em crise e marginalizado forçosamente nos 
levará ao ponto mais importante nesse processo de extensão da cidadania 
da criança e do adolescente marginalizados: a promoção da sua participa
ção proativa na vida social em geral e particularmente no planejamento e 
no desenvolvimento das estratégias de sua integração social, fortalecendo 
neles um sentido de empowerment, enquanto potencialização do seu 
protagonismo social.

As crianças e os adolescentes marginalizados não podem ser “massa de manobra”, 
manipulados por seus próprios marginalizadores. Não podem ser chamados a par
ticipar apenas reativamente, como forma de legitimação dessas estratégias e desses 
serviços e programas, de determinadas políticas em seu favor.

“A quantidade e qualidade das oportunidades de participação na resolução das si
tuações reais influenciam os níveis de autonomia e de autodeterminação que eles 
serão capazes de alcançar também na vida pessoal, familiar, profissional, cívica, 
social ( ...) passa a ter diante de si uma oportunidade de ‘mobilizar’ em favor de
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uma causa, em favor de uma vida melhor, em níveis profundos, como uma opção 
de natureza pessoal, que lhe é fonte de prazer, de gratificação, de sentido de auto- 
realização”. (“Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei -  Reflexões para uma 
Prática Qualificada’ in Caderno n.01 / DCA-SNDH-MJ / org. Wanderlino No
gueira Neto / 1998).

(E) Por fim, constate-se mais: certas situações persono-sociais justificam o 
quanto suficiente “discriminações positivas” em favor deles, com ações afir
mativas que compensem esse quadro maligno desencadeador ou 
potencializador da marginalização.

Isto é, as situações de negligência, exploração, violência, opressão e particularmen
te de discriminação, a que estão submetidos, de maneira exarcebada, as crianças e 
os adolescentes marginalizados, a partir de uma situação ou de desvantagem social 
(em função da raça, etnia, gênero, sexo, morbidade, pobreza extrema etc.) ou de 
vulnerabilidade social (exploração sexual, abandono, exploração no trabalho etc.) 
ou de conflito com a lei (infração)

São plenamente justificáveis e legais, a partir dessa ótica, os serviços/atividades e 
os programas/projetos em favor exclusivamente da população jovem negra, de gru
pos de soropositivos, de meninas, de portadores de deficiências, de “galeras, gangs 
e turmas”; criando-lhes oportunidades especiais, facilidade de acesso a serviços 
públicos, à educação e a postos de trabalho. Igualdade (já dizia Ruy Barbosa) é 
“tratar desigualmente seres desiguais”.

São estas apenas p istas e ind icativos para  um a análise da situação  de
m arg inalização  que atingem  crianças e adolescentes (especialm ente os 
desabilitados, vulnerabilizados e os infratores), cerceando-lhes o exercício da cida
dania. Pistas e indicativos para o estabelecimento de estratégias de enfrentamento.

O impossível não há.
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AS DROGAS: UMA VIAGEM LONGA DEMAIS
Valeria Nepomuceno

Idéias-guia: E m  to das  as partes  do m u n d o ,  m e n in o s  e m e n in a s  e m 
p re e n d e m  u m a  v iagem pelo m u n d o  das drogas q u e  acaba sendo longa 
d e m a i s  e m u i t o s  n ã o  c o n s e g u e m  vol ta r .  E o c a m i n h o  da  
de l inqüenc ia ,  da lo u c u ra  ou  da  m o r te .  Resolver o f e n ô m e n o  do c o n 
su m o  de drogas p o r  crianças  e adolescentes  é u m a  tarefa q u e  envolve 
não  só o Es tado ,  mas  t o d a  a sociedade.  O  p r o b l e m a  das drogas  p r e 
cisa ser a t ac a d o  em  três  f ren tes :  a rep ressão  ao t r á f ico ,  a r e c u p e r a 
ção de d r o g a d e p e n d e n t e s  e a p revenção .

I n t r o d u ç ã o

O uso de drogas psicotrópicas, principalmente por crianças e adolescentes, é um 
dos males deste século que tem inquietado tanto o Estado quanto a sociedade ci
vil. Para o Estado, a escalada do tráfico e consumo de drogas representa gastos 
com repressão, prevenção e tratamento de drogadependentes. Já a sociedade tem 
que enfrentar o sofrimento experimentado pelo drogadependente e seus familiares.

Abrir as portas da percepção e perceber outras dimensões da realidade, como fize
ram Aldous Huxley ou Carlos Castaneda, com o auxílio de substâncias psicoativas, 
pode ser uma experiência que traga novos conhecimentos, se bem controlada e 
com objetivos científicos. Os místicos, os poetas e os loucos, sem o uso de drogas, 
também rompem a barreira entre o consciente e o insconsciente e conseguem en
xergar dimensões da realidade imperceptíveis para a maioria dos mortais. A dife
rença é que os dois primeiros fazem a viagem de volta, enquanto que o louco não 
consegue encontrar o caminho e retornar. Muitas vezes é o que acontece com usu
ários de drogas que acabam psicóticos.

A droga psicotrópica é uma substância que tem ação sobre o sistema nervoso cen
tral, gerando dependência psíquica e física. Alguns indivíduos são usuários ocasio
nais e não se tornam dependentes, donde se conclui que características individuais 
estão ligadas a dependência psíquica às drogas. A dependência física, no entanto, 
se estabelece em qualquer indivíduo que consuma de modo continuado uma droga 
psicotrópica que cause dependência física.
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Algumas drogas são consideradas lícitas pois sua comercialização é liberada e seu 
consumo aceito socialmente: é o caso do fumo, do álcool, dos medicamentos e de 
alguns inalantes. Outras, porém, são consideradas ilícitas, pois sua venda é proibi
da e seu consumo reprovado pela maior parte da sociedade, como é o caso da 
maconha e da cocaína. Citamos essas drogas, pois são justamente as mais 
consumidas no Brasil. Dependendo da ação que exerçam sobre o sistema nervoso 
central, as drogas.podem ainda ser classificadas como estimulantes, depressoras ou 
perturbadoras.

Os maiores prejudicados com o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, na 
atualidade, são do grupo das crianças e dos adolescentes. As causas para o proble
ma da droga entre os jovens são mais de uma. Entre as crianças e adolescentes 
pobres, as condições socio-econômicas são determinantes, pois a situação de misé
ria enfrentada pela imensa maioria das famílias brasileiras reflete-se diretamente 
em seus membros menores. Para os jovens de classe média e alta, que têm suas 
necessidades materiais satisfeitas, o problema das drogas liga-se mais diretamente 
à ausência de uma estrutura familiar equilibrada.

í l f «
' |  ' ' A

Vá ao 
glossário 1

No Brasil existe uma legislação que se propõe a repressão e prevenção ao tráfico e 
uso de substâncias entorpecentes. A Lei antidrogas, no entanto, é polêmica e obs
cura, não se demonstrando um instrumento eficiente para o que se propõe - que é 
o combate e a prevenção ao tráfico e consumo de drogas. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, por outro lado, reconhecido por todos como um avançado instru
mento de defesa dos direitos da criança e do adolescente, traz dispositivos que 
objetivamente se destinam à prevenção do consumo e recuperação de 
drogadependentes.

1. O q u e  São a s  D r o g a s

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer substân
cia que, introduzida no organismo, pode modificar uma ou mais de suas funções. 
Essas funções podem ser físicas, psíquicas ou ambas. As substâncias que aqui nos 
interessam são as que agem principalmente sobre o sistema nervoso central, produ
zindo alterações tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. São as chamadas 
psícotrópicas, palavra que deriva de tropismo ou atração pela mente.
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E xistem  diversas classificações para  as drogas p sico tróp icas e a m ais geral é aquela  
que  as d iv ide  em  lícitas e ilícitas. E n tre  as p rim eiras  e n c o n tra m -se  as que são 
co n su m id as  leg alm en te  e aceitas pelos padrões cu ltu ra is  da  sociedade o n d e  seus 
usuários estão inseridos. As ilícitas são p ro ib idas legalm en te  e seu co nsum o  não se 
c o ad u n a  com  os padrões cu ltu ra is  do g rupo  social em  que  seus usuários estão in 
seridos. U m  exem plo do p rim eiro  tipo  é o tabaco  e do segundo  tipo  a cocaína.

U m a o u tra  classificação das drogas p sico tróp icas é a que to m a  p o r base a sua ação 
sobre  o sistem a nervoso h u m a n o . N esse caso elas seriam  estim ulantes, depressoras 
ou perturbadoras. As estim u lan tes  aceleram  o fu n c io n a m en to  do sistem a nervoso 
d e ixando  seu usuário  em  co n stan te  estado  de a lerta  e ex p erim en tan d o  sensações de 
p o tê n c ia  e c o ra g e m . P ro v o c a m  a lte ra ç õ e s  em  fu n ç õ e s  o rg â n ic a s , c o m o  os 
b a tim e n to s  cardíacos, a resp iração , a pressão sangü ínea  e a te m p e ra tu ra  corporal, 
bem  com o a p e rd a  do ap e tite  e do sono.

E xem plos de drogas estim u lan tes  são a cafeína e as an fe tam in as . A p rim eira  delas 
é co m u m en te  en co n trad a  no  café, chás ou  refrigeran tes e co n sid erad a  um  estim u 
lan te  fraco. Já  a segunda, s in te tizad a  em lab o ra tó rio , é co n sid erad a  u m  e s tim u lan 
te fo rte . A  d ife rença  reside no p o d e r de estim u lação  in e re n te  a cada um a delas. 
N ão  é possível consegu ir com  grandes doses de cafeína a m esm a estim ulação  do 
sistem a nervoso cen tral que se consegue com  pequenas doses de an fe tam inas.

As drogas depressoras d ep rim em  a a tiv idade do sistem a nervoso  cen tra l causando 
sensações de re laxam ento  e calm a. O  uso dessas drogas reduzem  a in sôn ia  e a a n 
siedade; daí p o rq u e  são b astan te  receitadas po r m u ito s  m éd icos. O  perigo reside 
no  fato  de m u ito s  pacientes passarem  a se au tom ed icar, acab an d o  p o r to rnarem -se  
d ep en d en tes  dessas substâncias. N essa categoria  vam os e n co n tra r  os b a rb itú rico s  e 
benzod iazep ín icos com o tam b ém  os derivados do óp io , o u  op ió ides, com o a h e ro 
ína e a m o rfin a . U m a das d rogas depressoras m ais co n hec idas e m ais usadas no 
m u n d o  é o álcool, que, p o r ser lícita, não  sofre q u a lq u er co n tro le . A cola de sapa
te iro  e os so lv en te s , u sad o s p r in c ip a lm e n te  p o r  c rian ças  de ru a , ta m b é m  são 
depressoras do sistem a nervoso cen tral.

H á  u m  o u tro  g rupo  de drogas q u e  apenas p e rtu rb a m  a a tiv idade  do sistem a nervo 
so cen tra l, e p o r isso são cham adas de p e rtu rb ad o ras . Essas substâncias têm  o p o 
der de p rovocar alucinações; p o r isso são tam b ém  conhecidas com o psicodélicas ou 
a lucinógenas. C o m o  en q u ad rad as  nesse g rupo  as m ais conhecidas são a m aco n h a  e 
a d ile tam id a  do ácido lisérgico ou  LSD .
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2 .  D e p e n d ê n c i a  e  T o l e r â n c i a

É preciso que se entenda que as drogas psicotrópicas não são um mal em si. Elas são 
utilizadas de forma positiva pela medicina no tratamento de distúrbios físicos e 
emocionais. Uma outra coisa que também não se pode negar é o prazer que a admi
nistração de muitas delas pode provocar. O principal problema com a manipulação 
das drogas psicoativas é a dependência, tanto física, quanto psicológica, que elas 
podem causar. A dependência física de acordo com Frederico G. Graeff (1984): 
“Consiste numa verdadeira adaptação do organismo à presença continuada da droga, de 
tal forma que sua retirada desencadeia distúrbios fisiológicos, muitas vezes acentuados, 
cujo sentido é em geral oposto ao dos efeitos farmacológicos da droga” (p. 99).

Esses efeitos desagradáveis causados pela ausência da substância psicoativa no 
organismo são conhecidos como síndrome de abstinência. A síndrome de absti
nência induz a continuação do uso da droga, uma vez que o drogadependente 
passa a utilizá-la não mais para sentir prazer, mas para evitar o desconforto da 
sua ausência no organismo. No caso de opióides como a morfina, por exemplo, 
após dez horas sem sua administração o usuário da droga experimenta rinorréia, 
lacrimejamento, sudorese e bocejos. Em seguida, aparecem irritação, inquietude, 
náusea, vômitos e diarréia, cólicas e piloereção. Esses sintomas só diminuem de 
intensidade após três dias, podendo levar de sete a dez dias, até desaparecerem 
por completo.

Na dependência psicológica, por sua vez, podem ser observados dois aspectos: o 
prazer ocasionado pela administração da substância psicoativa ao organismo e as 
condições de estruturação da personalidade de cada indivíduo. As sensações de 
poder, calma e tranquilidade produzidos por algumas drogas bem como o acesso a 
dimensões outras da realidade tendem a induzir a busca dessas sensações, pela re
petição. Ocorre, no entanto, que nem todas as pessoas que fazem ou fizeram uso 
de drogas se tornaram dependentes, donde se conclui que existem indivíduos mais 
vulneráveis que outros, à dependência de drogas.

Para muitos indivíduos, propensos à drogadependência psicológica, os efeitos conse
guidos a partir da administração de substâncias psicoativas ao organismo suprem defi
ciências de uma personalidade mal estruturada. Determinados indivíduos que não 
conseguiram ou estão conseguindo um desenvolvimento emocional sadio, muitas das 
vezes são vítimas de insegurança, angústia, depressão e um grande vazio existencial,
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que as torna presas fáceis para a armadilha da dependência psicológica. Vejamos o que 
nos diz Jandira Masur (1993) a esse respeito: “O que nas drogas leva à dependência 
psicológica? Existe um fator de maior importância - o que a droga vem a significar. Que 
espaços seus efeitos vêm preencher, que ausências de perspectivas elas vêm supriri Se isto não 
fosse importante, criar-se-ia o mito da inevitabilidade. Qualquer um que experimentasse 
psicotrópicos entraria no ciclo da dependência. Não é assim!Muitos experimentam e, porque 
os efeitos da droga não lhes disseram muito, não repetem a experiência. Ela pode ter sido 
considerada agradável, mas não representou nada de fundamental. ” (p. 32)

Um outro fenômeno interessante que ocorre com a manipulação de determinadas dro
gas psicotrópicas é o da tolerância. Ele está diretamente relacionado à dependência e 
consiste na necessidade de administração de doses cada vez maiores, para a obtenção 
dos efeitos conseguidos com a primeira dose. O aumento gradativo das doses acelera a 
dependência física e é tão danoso ao organismo, que pode levar à morte.

3. As D r o g a s  M a i s  C o n s u m i d a s  n o  B r a s i l

As drogas mais consumidas no Brasil são o álcool, o fumo, alguns medicamentos, 
alguns inalantes, a maconha e a cocaína. As quatro primeiras são lícitas e podem 
ser vendidas livremente em qualquer parte do país, enquanto que as duas últimas 
são ilícitas, sendo a sua comercialização proibida por lei.

O álcool

O álcool é uma das drogas mais antigas de que se tem conhecimento. Obtido a 
partir da fermentação de substâncias açucaradas, o etanol ou álcool etílico é capaz 
de provocar dependência física e psicológica. O álcool, apesar de a maioria das 
pessoas acreditarem  tratar-se de uma droga estim ulante, é na verdade um 
depressor do sistema nervoso central. Essa visão do álcool como estimulante de
corre da desinibiçao experimentada por quem toma alguns goles de qualquer bebi
da alcoólica. Essa desinibição, no entanto, é provocada por uma depressão da ca
pacidade de o indivíduo analisar criticamente a realidade e por isso fazer coisas 
que normalmente não faria. Podemos dizer que os mecanismos inconscientes de 
censura ficam atenuados.
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O aumento gradativo da presença do álcool no organismo vai aumentando tam
bém os efeitos depressores do sistema nervoso central, que passam a se apresentar 
como falta de coordenação motora, fala pastosa, diminuição do nível de consciên
cia, letargia, sono, chegando até o coma alcoólico.

No usuário crônico do álcool, a ausência da droga no organismo pode provocar 
uma grave crise de abstinência que se apresenta algumas horas depois da última 
dose. Esta se caracteriza por tremores nas mãos, suor intenso, mal-estar e o cha
mado delirium tremens, em que a pessoa tem delírios e alucinações, imaginando 
situações, ouvindo e vendo coisas que não existem.

O fumo

O fumo é outra droga bastante consumida no Brasil e nos outros países do m un
do. Originário da América do Sul, conseguiu adeptos em todo o planeta: calcula- 
se que existem cerca de um bilhão de fumantes. O usuário faz uso do fumo através 
da mastigação das folhas da planta nicotiana tabacum ou através da inspiração da 
fumaça do cigarro, fabricado a partir das folhas dessa mesma planta. A substância 
psicoativa do fumo é a nicotina, responsável pela dependência física e principal
mente psicológica que o hábito de fumar acarreta.

Estudos demonstram que a ação da nicotina sobre o sistema nervoso central aumenta 
o estado de alerta, seguido por uma sensação de calma e de um aumento da capacida
de de concentração. Por outro lado, a nicotina, aliada a diversas outras substâncias 
também encontradas no fumo, provoca a diminuição do apetite, náuseas e vômito. O 
fumo pode provocar ainda irritação das vias respiratórias, aumento do rítimo cardíaco 
e da pressão sanguínea. O hábito de fumar é responsável por uma grande incidência 
de câncer e de doenças cardiovasculares entre a população mundial.

Nas mulheres, particularmente, o fumo provoca o envelhecimento precoce, pois 
antecipa a menopausa e favorece o aparecimento de rugas, dentes amarelecidos, 
palidez e ressecamento da pele das mãos. Nas mulheres grávidas, o perigo que o 
fumo acarreta é ainda maior. As substâncias tóxicas presentes nesta droga atraves
sam a placenta e atingem diretamente o feto, podendo provocar o aborto, bem 
como defeitos congênitos no futuro bebê.

O fumo também provoca a chamada síndrome de abstinência, quando seu usuário 
resolve parar de fumar. Os principais sintomas são: irritabilidade, ansiedade, difi
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culdade de concentração, insônia e dores de cabeça. Ocorre também um significa
tivo ganho de peso. Estes sintomas começam a se instalar algumas horas após o 
último cigarro e pioram nas primeiras 12 horas seguintes, principalmente à noite.

Os m edicam entos

As drogas sintetizadas em laboratório e recomendadas pelos médicos podem ser 
depressoras ou estimulantes. O uso para outros fins, que não os receitados pelos médi
cos, e a autoadministração podem levar a dependência física e psicológica.

E ntre as estim ulantes as mais usadas encontram -se as anfetaminas e os 
aneroxígenos. As primeiras são indicadas no combate à depressão e as segundas, 
como moderadoras do apetite. São utilizadas indevidamente por atletas que dese
jam melhorar seu desempenho em provas esportivas ou por aqueles que desejam 
manter-se acordados por qualquer motivo.

O uso abusivo dessas drogas pode causar alteração do estado de consciência, perda 
de memória, tonturas e perda de coordenação motora. Seus efeitos tanto físicos 
quanto psíquicos são semelhantes aos da cocaína. Atualmente as anfetaminas e os 
aneroxígenos são mais consumidos por mulheres jovens que desejam perder peso 
ou por adultos que, não se achando em condições de solucionar seus conflitos, 
buscam refúgio nos remédios.

Um outro grupo de medicamentos bastante consumido é aquele formado pelos 
benzodiazepínicos e barbitúricos. Essas são drogas depressoras do sistema nervoso 
central e indicadas no tratamento da ansiedade e da insônia. O uso continuado 
desses medicamentos, no entanto, provoca entorpecimento da fala, da memória e 
da razão. Diminuem os reflexos e provocam sonolência. As pessoas que caem na 
teia da dependência a esses medicamentos são principalmete adultos ansiosos ou 
pessoas que não conseguem dormir por conta de seus problemas diários. A não 
solução desses problemas acaba por levá-los ao médico, que prescreve a droga, que 
vai servir apenas para mascarar dificuldades não superadas.

Os inalantes

Os inalantes são substâncias fabricadas para fins específicos, mas utilizadas por 
alguns como drogas psicotrópicas. Em décadas passadas, a mais conhecida era a
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lança-perfume muito consumida no carnaval. Hoje em dia, é mais comum se ob
servar no período carnavalesco as pessoas utilizando, para ficar “doidonas”, o chei- 
rinho-da-loló, um produto de fabricação caseira, obtido a partir da manipulação 
de produtos industrializados como o éter e perfumes.

Os inalantes podem provocar dependência física e psíquica. O inalante mais con
sumido atualmente é a cola de sapateiro. Este produto, encontrado facilmente em 
casas especializadas, é mais consumido pelas crianças de rua e talvez por isso mes
mo, ainda não tenha sido dada uma maior atenção ao problema por parte das 
autoridades governamentais. Enquanto a cocaína e a maconha são as drogas das 
crianças e adolescentes ricas, a cola de sapateiro é a droga da criança e adolescente 
pobr*e e abandonada.

A cola de sapateiro é utilizada pelas crianças de rua pois é barata, de fácil acesso, 
capaz de inibir a fome e dar algum prazer à vida miserável que vivem. Os seus 
efeitos sobre o organismo são devastadores, o que abrevia em muito a vida desses 
meninos e meninas de rua. Nas intoxicações mais agudas podem causar arritimia 
cardíaca, lesão cerebral, hepatite , insuficiência renal e perturbações 
gastrointestinais e estomacais.

A m aconha

A maconha é uma droga incluída no grupo das perturbadoras da atividade do 
sistema nervoso central e extraída do cânhamo, planta originária da Ásia cujo 
nome científico é cannabis sativa. Erva alta, que chega a atingir dois metros de 
altura é dióica, sendo a planta feminina a que apresenta maior concentração do 
tetrahidrocanabinol ou T H C , substância psicoativa encontrada no cânhamo. 
Uma variedade da maconha é o haxixe, droga mais consumida no mundo árabe e 
obtida a partir do extrato resinoso do cânhamo. O haxixe possui efeitos mais 
potentes que a maconha uma vez que contém uma maior concentração de subs
tâncias psicoativas.

Inicialmente o cânhamo foi utilizado como erva medicinal. Existem registros de 
sua utilização pelos chineses, egípcios e hindus desde épocas as mais remotas. Era 
indicada para males que iam desde a constipação intestinal até a malária e doenças 
ginecológicas. Com o tempo, o cânhamo difundiu-se pelo Oriente médio, norte 
da África, Europa e as Américas. No Brasil, foi introduzido pelos negros africanos
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que aqui chegavam como escravos. Atualmente, o uso do cânhamo por seus efeitos 
medicinais é restrito, mas suas fibras podem ser utilizadas na tecelagem e suas 
sementes como alimento para galinhas. O seu maior consumo, entretanto, ocorre 
como droga psicotrópica.

As folhas e ramos floridos secos do cânhamo constituem o que se chama de maco
nha. O seu consumo é normalmente feito através da inspiração da fumaça obtida 
pela queima de suas folhas, em forma de cigarro. Segundo Gikovate (1992) é mais 
utilizada pelos jovens entre 15 e 17 anos.

Ao que tudo indica, o uso da maconha produz uma acentuada dependência psico
lógica e uma leve dependência física. A droga começa a fazer efeito logo depois de 
ser fumada, podendo esse efeito se prolongar por até doze horas. Apesar de tam 
bém alucinógena, como o LSD, só raramente se observam alucinações e alterações 
do pensamento.

O que geralmente seus usuários apresentam quando estão fazendo uso da droga é 
euforia, uma agradável sonolência e relaxamento, confusão mental e distorção da 
percepção de tempo e espaço. Sabe-se, no entanto, que pessoas que estejam com 
uma predisposição emocional negativa, podem vivenciar intensa ansiedade ou pâ
nico com o uso da maconha. Indivíduos com uma personalidade mal estruturada 
podem mesmo entrar em surto psicótico após o uso da droga.

O uso continuado da maconha pode ainda provocar a diminuição da fertilidade 
masculina, uma vez que afeta o nível de testosterona e conseqüente produção de 
espermatozóides pelo organismo. Essa fertilidade, no entanto, volta ao normal 
sempre que cesse a administração da droga. Ainda como efeitos negativos do uso 
crônico da maconha registram-se a interferência na capacidade de memorização, 
concentração, reflexos e uma acentuada apatia.

A cocaína

A cocaína é um alcalóide estimulante do sistema nervoso central, que é extraído das 
folhas de um arbusto, o erythroxylon coca, originário dos Andes. A folha de coca é tra
dicionalmente consumida pelos nativos da região andina, desde muito tempo, como 
forma de suportar a fome e o trabalho estafante. Essa droga é produzida como um pó 
branco que pode ser aspirado ou diluído em água e injetado diretamente na veia.
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Sendo uma droga estimulante da atividade do sistema nervoso central inicialmen
te provoca perda da fome e do sono, seguida de euforia, sensação de bem-estar e 
de aumento de energia. Ao mesmo tempo, ocorrem alterações físicas como o au
m ento dos batim entos cardíacos, dilatação da pupila, aum ento da tem peratura 
corporal, suor e palidez. Os efeitos prazerosos da droga no organismo não duram 
muito, vindo logo em seguida intensa apatia, tristeza e ansiedade. Com o uso con
tinuado podem aparecer delírios de perseguição e alucinações, que dependendo da 
estrutura mental de cada um, podem mesmo desembocar em grave psicose.

Em função da form a corno é consum ida, a cocaína pode ainda ter outras 
conseqüencias negativas, como perda da sensibilidade olfativa e perfuração do 
septe nasal, para quem  faz uso da droga aspirando pelo nariz. Com  o uso 
injetável é possível contrair doenças infecto-contagiosas como hepatite, doença 
de Chagas, sífilis e a AIDS.

Existe ainda uma droga derivada da cocaína que é conhecida como crack. Esta 
apresenta-se em forma de cristais que são fumados em cachimbos. Entra no orga
nismo através dos pulmões e atinge o sistema nervoso central mais rapidamente do 
que a cocaína quando aspirada. Seus efeitos são os mesmos da cocaína, porém 
muito mais intensos, devido ao seu maior potencial estimulante do sistema nervo
so central. A euforia aparece rapidamente como também rapidamente aparecem a 
ansiedade e a depressão.

4 . C rianças e A d o lesc en tes  U suários d e  D rogas

O usuário de drogas não tem uma idade específica podendo ser criança, adoles
cente, adulto ou idoso. Percebe-se, no entanto, que no m undo dos adultos e 
idosos, além dos medicamentos, o álcool e o fumo são consumidas em maior es
cala. Já entre os jovens, principais consumidores de substâncias psicotrópicas. 
além dos medicamentos, do álcool e do fumo são também bastante utilizadas r 
maconha, a cocaína e os inalantes. Entre as crianças e adolescentes, consumido
res de drogas, observa-se ainda uma diferença quanto a sua condição social poif 
os inalantes, como a cola de sapateiro, por exemplo, são mais consumidos pel: 
meninos e meninas de rua.
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O grupo de usuários que nos interessa neste texto é aquele formado por crianças e 
adolescentes. A maioria do que se tem escrito sobre o uso de drogas e os prejuízos 
que causam às crianças e adolescentes parece dar muita ênfase aos aspectos do de
senvolvimento físico e psicológico dos jovens, em detrimento de uma visão sócio- 
política do problema.

Por outro lado, a adolescência é vista por alguns autores, baseados na sua experiência 
com drogadependentes, como um período de terríveis conflitos onde o adolescente 
não tem outro comportamento a não ser se colocar contra tudo e contra todos. Existe 
por certo um exagero nessa linha de pensamento, pois o comportamento conturbado 
dos adolescentes, felizmente, não é a regra. Sabe-se que a adolescência é um período 
naturalmete difícil para o jovem, tendo em vista as modificaçãoes em sua estrutura fí
sica, psicológica e nas suas relações sociais. Essas dificuldades, no entanto, são vividas 
com bem menos desconforto se o adolescente, já na infância, tiver contado com o ca
rinho e apoio da família para a formação de uma personalidade sadia.

Vale notar ainda que boa parte dos estudos, quando falam dos motivos que levam 
a criança ou adolescente a fazer uma viagem pelo mundo das drogas, tomam por 
base o menino ou menina de classe média ou alta. Algumas dessas considerações 
também valem para as crianças e adolescentes pobres, pois certos aspectos da con
dição de infantes, independem de classe social. Não se pode negar, entretanto, a 
influência da condição social de cada um na raiz da procura pelas drogas.

Uma pesquisa realizada pelo Movimento de Meninos e Meninas de Rua, nas ci
dades de Olinda e Recife, em 1997, levantou informações interessantes sobre o 
consumo de drogas por meninos e meninas pobres dessas cidades. Dentre os en
trevistados, 41,6% viviam em uma família com núcleo conjugal; 22% moravam 
só com a mãe; 8,9% moravam com os avós; 7,6% tinham as ruas como casa e 
3,8% viviam sozinhas.

Dentre as drogas mais usadas pelos entrevistados estavam: fumo, maconha, cola de 
sapateiro, cachaça, Rophynol, artânio, cocaína, crack, pico e tinner. Perguntados há 
quanto tempo consumiam drogas, 30,85% responderam fazer uso há mais de um 
ano; 18,55% disseram consumir há menos de um ano e 19, 20% há mais de cin
co anos. Perguntados sobre o que os havia levado a consumir drogas, 49,38% res
ponderam que foi a influência de amigos; 22,96% a revolta; 13,84% o abandono 
e 4,72% a situação financeira.
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Embora, fatores como a revolta ou a influência de amigos, sejam semelhantes aos 
apontados como causadores do ingresso de crianças e adolescentes de classe média 
e rica no mundo das drogas, o abandono e as dificuldades financeiras são típicos 
de crianças e adolescentes pobres. Ademais, as dificuldades socio-econômicas en
frentadas pela família pobre - como desemprego, moradia insalubre e outras -, 
com toda evidência contribuem para desestruturá-la, influenciando na vida de 
suas crianças e adolescentes.

Para o jovem de classe média e rica, o peso maior para o contato com a droga parecem 
ser realmente as dificuldades não assimiladas da adolescência. Faltou o necessário for
necimento de energia afetiva, na infância, para as bases de uma personalidade bem 
esmiturada. A crise da adolescência, que poderia ser facilmente superada aparece em 
proporções inimagináveis. O apoio da família, em particular dos pais, que faltou na 
infância, tende a persistir, o que leva o jovem a buscar apoio em um grupo externo e a 
fugir para o mundo das drogas. Este adolescente, apesar dos recursos materiais dispo
níveis, tem uma personalidade fragilizada e se sente impotente para enfrentar sua rea
lidade cotidiana. De acordo com Rosa Maria Santos (1997): “Em outros casos, o consu
mo de drogas tende a se intensificar, levando o adolescente a desenvolver uma fiorte depen
dência do produto. Quando isso acontece, revela-se pessoa insatisfeita consigo mesma, com a 
vida em geral, com as relações familiares e sociais. A droga, então, entra na vida do jovem 
como uma possibilidade de fuga das dificuldades objetivas e de satisfação plena, o que fará 
com que consuma cada vez mais”, (p. 64)

Costuma-se classificar o usuário de drogas em quatro tipos. O primeiro é o 
experimentador, ou seja, aquele que experimenta mais de um tipo de droga, geral
mente por curiosidade, mas que não dá continuidade ao uso. A seguir vem o oca
sional, aquele que faz uso de substâncias psicoativas, mas só se estiver em um 
ambiente favorável, sem que tenha com isso problemas em suas relações afetivas, 
sociais ou profissionais. Outro tipo é o usuário habitual, que já faz uso freqüente 
da droga, embora de forma controlada, mas que já começa a ter problemas por 
conta do consumo continuado. Por fim, temos o usuário dependente, que vive em 
função da droga, apresenta dependência psíquica e/ou física e ruptura de seus vín
culos afetivos, sociais e profissionais.

Não se pode, contudo, desprezar o importante papel desempenhado pela mídia 
na propagação do consumo de drogas por crianças e adolescentes. A propaganda 
é feita de forma indireta, quando personagens de filmes e novelas aparecem be-
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bendo ou fumando. Em programas dc entrevistas, personalidades com penetra
ção no meio infanto-juvenil aparecem muitas vezes fumando, bebendo ou mes
mo embriagadas. Segundo Gikovate (1992), mesmo as drogas ilícitas são 
divulgadas de forma indireta: “Vários filmes recentes, ou seja, que apareceram nos 
últimos 20 anos, mostram os “mocinhos”, ou seja, os personagens com os quais os es
pectadores mais se identificam, fumando maconha. São sempre figuras simpáticas, 
bonitas, de homens - às vezes mulheres - meio irresponsáveis. São motoqueiros que 
andam pela vida “sem lenço e sem documento”. São figuras irreverentes, sensuais, e 
que nos passam sempre a idéia de liberdade. E quantos não terão sido os rapazes que 
“compraram” essa idéia de que a maconha é a porta de entrada da irreverência, da 
sensualidade e da liberdade!” (p. 34)

Para as bebidas alcoólicas e o fumo, a propaganda é feita de forma direta. Apesar 
das advertências de que o consumo de cigarros provoca o câncer e outras doenças, 
a propaganda dessas drogas continua sendo veiculada de forma massiva e 
indiretamente associada ao esporte e à sensualidade. No caso das bebidas alcoóli
cas, como a cerveja por exemplo, não existe qualquer advertência quanto aos 
malefícios de seu consumo exagerado.

5. O q u e  Diz a  L e g i s l a ç ã o

Existe no ordenamento jurídico brasileiro uma lei que se destina a combater o trá
fico e o consumo de drogas, além de dispor sobre a prevenção aos mesmos. E a Lei 
6.368, de outubro de 1976. Essa lei tem sofrido várias críticas dos estudiosos do 
assunto, principalmente porque não alude a mecanismos e instrumentos para que 
possa ser cumprida.

Em seu artigo 4o, prevê que dirigentes de estabelecimentos de ensino e hospi
talares deverão adotar medidas preventivas ao tráfico e uso de drogas nas de
pendências ou imediações de seus estabelecimentos. O não cumprimento deste 
dispositivo ocasionará a responsabilização penal desses diretores. A lei, entre
tanto, não especifica as medidas a serem seguidas, levando à aplicação de pro
cedimentos que, muitas vezes, em vez de prevenir, despertam os adolescentes 
para o uso da droga.
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Promulgada sob o regime militar, esta lei trata igualmente o traficante e o usuário 
de drogas. Em seu artigo 16, comina pena de detenção de seis meses a do,is anos e 
pagamento de vinte a cinqüenta dias-multa, para quem adquirir, guardar ou trazer 
consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar.

A disposição do artigo 16 se contrapõe à orientação segundo a qual traficante e 
usuário devem ser tratados de forma distinta. O primeiro, que aufere lucro com o 
tráfico de entorpecentes, deverá ser tratado de forma mais dura, enquanto que o 
segundo, que apenas faz uso de droga, deverá ser tratado mais brandamente pela 
lei. Não se trata de descriminalizar o uso da droga, mas de punir o usuário com 
penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade, a limita
ção de fim de semana ou a interdição temporária de direitos.

Uma outra lei que procura prevenir o uso de drogas por crianças e adolescentes é 
a Lei n° 8069/90 ou Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seu artigo 
81, inciso III, o Estatuto estabelece que é proibida a venda à criança ou ao adoles
cente de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ain
da que por utilização indevida. E fácil notar que esse dispositivo não vem sendo 
cumprido, tal o número de crianças de rua que têm acesso à cola de sapateiro e 
que a utilizam como droga psicotrópica, por meio de inalação.

Quando trata das medidas de proteção à criança e ao adolescente, no Capítulo 
II, de seu Título II, o Estatuto dispõe, no artigo 100, que “Na aplicação das 
medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que 
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”. No inciso VI, do 
artigo 101, o Estatuto estabelece que uma das medidas de proteção é a inclusão 
em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras 
e toxicômanos.

Existe uma falsa idéia com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente: a de 
que essa lei impede que meninos e meninas possam ser punidos, principalmente, 
com privação de liberdade. Isso faz com que traficantes aliciem menores para seus 
quadros, prometendo-lhes uma imunidade que não existe. Em seu artigo 112, o 
Estatuto é bem claro quando estabelece que: Verificada a prática de ato infracional, 
a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
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/  - advertência;

II  - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviço à comunidade;

IV  - liberdade assistida;

V  - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Já no caput do artigo 121, quando trata da internação, o Estatuto deixa claro que 
ela constitui medida privativa de liberdade. Desse modo, o adolescente que prati
que qualquer ato infracional estará sujeito a punição, inclusive com privação de 
sua liberdade.

6. C onclusão

Em todas as partes do mundo, meninos e meninas empreendem uma viagem 
pelo mundo das drogas que acaba sendo longa demais e muitos não conseguem 
voltar. É o caminho da delinqüencia, da loucura ou da morte. Resolver o fenô
meno do consumo de drogas por crianças e adolescentes é uma tarefa que envol
ve não só o Estado, mas toda a sociedade. O problema das drogas precisa ser 
atacado em três frentes: a repressão ao tráfico, a recuperação de 
drogadependentes e a prevenção.

Quanto à repressão ao tráfico, faz-se mister uma legislação eficaz, aliada a organis
mos repressores, dotados de conhecimento técnico e equipamentos adequados. Na 
recuperação de drogadependentes, a omissão do Estado é gritante, ficando por conta 
da iniciativa de entidades religiosas e não-governamentais as melhores experiências 
com a recuperação de dependentes em substâncias psicoativas. Cabe ao Estado criar 
centros de recuperação de drogadependentes com estrutura adequada e pessoal espe
cializado. Na cidade do Recife, uma das principais dificuldades apontadas pelo 
Conselho Tutelar é a quase ausência dessas instituições de retaguarda para onde se 
possa encaminhar os dependentes em drogas, para tratamento.
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É com relação a prevenção ao consumo de drogas que a sociedade precisa assumir 
uma participação mais direta. Cada cidadão interessado no problema precisa se 
informar sobre o que são e como atuam as drogas, de modo que possam conversar 
sobre o assunto com os mais jovens, sabendo o que dizem. Deve-se evitar, no en
tanto, com o usuário de drogas, principalmente adolescentes, posturas professorais 
ou autoritárias que vai afastá-los, levando-os para mais próximos de outros usuári
os, que irão reforçar o seu consumo de drogas.

Duas instituições de grande importância na prevenção ao uso de drogas por crian
ças e adolescentes são a família e a escola. Os pais precisam acompanhar de perto 
a vida de seus filhos,, para saber que ambientes freqüentam, com quem andam e 
observar qualquer mudança em seu comportamento que apontem para o consumo 
de drogas. Se o jovem está se deixando levar pelos atrativos da droga é provavel
mente porque algo na estrutura familiar está apresentando alguma dificuldade que 
precisa ser corrigida.

A escola é o primeiro grupo social em que a criança se insere e é na mesma que 
vai passar boa parte de seu tempo, até à vida adulta. Na escola, a criança e o 
adolescente vão ainda receber uma série cie informações que influenciarão com 
certeza o seu comportamento. E fácil, portanto, perceber a importância da es
cola nas medidas de prevenção as drogas. Não basta colocar na lei que é preci
so im plantar programas de prevenção nas escolas. È preciso que o Estado for
neça os meios para uma formação especializada dos membros da comunidade 
escolar, visando à prevenção ao consumo de drogas pelos alunos dos estabeleci
mentos de ensino.

Vale ressaltar que muitos estudos desenvolvidos com relação ao consumo de dro
gas por jovens dão pouca ênfase aos fatores sócio-econômicos envolvidos na ques
tão. As causas apontadas para o problema se referem principalmente aos jovens 
de classe média e alta, e estas emergiriam da estrutura psicológica e familiar de 
cada um desses jovens. Embora de máxima importância para a compreensão do 
fenômeno do uso de drogas por crianças e adolescentes, não se pode deixar de 
lado o fato de que aspectos socio-econômicos parecem ser determinantes, quan
do se trata de meninos e meninas pobres. Prevenir o uso de drogas, portanto, é 
também fornecer emprego, saúde, educação, lazer e moradia digna para as famí
lias brasileiras.
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AS RELAÇÕES COM O M UNDO DO TRABALHO -
ADEUS, INFÂNCIA

Valeria Nepomuceno

Idéias-guia: O trabalho infantil constitui um problema de propor
ções mundiais, de sérias consequências para o futuro da huma
nidade. Embora o Brasil possua uma legislação tida como avan
çada, a realidade concreta de nossas crianças é dramática, não só 
em virtude das carências da população, como também pelas de
ficiências estruturais de todo o sistema social, da família às re
lações trabalhistas.

1. I n t r o d u ç ã o

A situação do trabalho de crianças e jovens em todo mundo é preocupante. Se
gundo dados da OIT, é maior que 250 milhões o número de crianças que traba
lham e em sua grande maioria, expostas à condições que as impedem de estudar e 
afetam seu desenvolvimento físico e mental. É ingenuidade achar que o trabalho 
infantil e adolescente já foi erradicado nos países desenvolvidos e que existe apenas 
nos países em desenvolvimento. O que ocorre é que as crianças exploradas nesses 
países pertencem a minorias étnicas ou comunidades de imigrantes. No norte da 
Europa, as crianças que trabalham são africanas ou turcas; nos Estados Unidos, 
asiáticas ou latino-americanas e na Grécia, ciganas.

Apesar de existir quem acredite que algum trabalho infantil pode ser benéfico 
à criança, isso não é verdade, vez que a infância é uma fase da vida em que a 
liberdade e o brincar são fundam entais para a formação do futuro adulto. 
Qualquer forma de trabalho, mesmo que não exija esforço físico ou mental do 
menino (a) será negativa para os mesmos, pois vai privá-los de sua liberdade e 
de suas brincadeiras.

É consenso entre os estudiosos do assunto que a principal causa do trabalho infan
til e adolescente é a pobreza, embora não seja a única. A exploração do trabalho de 
crianças e jovens está ligada também a aspectos culturais e até às habilidades natu
rais desses trabalhadores para a prestação de determinados serviços. Dentre as for-
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mas do trabalho infantil a mais comum é aquele realizado no lar. Essas atividades 
realizadas por crianças e adolescentes são invisíveis aos olhos dos pesquisadores 
dificultando sua contabilização.

No Brasil, o início da mobilização social pela erradicação do trabalho infantil de 
meninos e meninas é relativamente nova: data de meados da década de oitenta. 
Resultou em uma série de normas legais disciplinando o tema e constantes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em julho de 1990. Em nosso 
país, segundo estimativas do IBGE, o número de crianças e adolescentes que tra
balham atinge a cifra dos sete milhões e meio, onde cerca de três milhões têm 
idade entre dez e quatorze anos, e quatro milhões e meio, idades que variam de 
quatorze a dezessete anos. Em vista disso, ocupamos o incômodo terceiro lugar 
entre os países da América Latina que mais exploram a mão-de-obra infantil, abai
xo apenas do Haiti e Guatemala.

A legislação brasileira atual é considerada avançada com relação à proteção à crian
ça e ao adolescente. De acordo com a Constituição Federal, está impedido de tra
balhar qualquer indivíduo que tenha menos de quatorze anos, exceção feita àqueles 
casos em que é perm itido  à criança trabalhar, mas como form a de 
profissionalização. Aos maiores de quatorze não é permitido desenvolver atividades 
perigosas, noturnas ou insalubres. Infelizmente no Brasil a legislação ainda não 
está sendo respeitada de forma absoluta.

2. Infância e A dolescência

É interessante observar que estudos históricos demonstram que há três ou quatro 
séculos não se fazia qualquer distinção entre a criança, o adolescente e o adulto. 
O infante era considerado como um adulto em miniatura e tratado como tal. 
Nas classes abastadas, essa condição de mini-adulto se refletia em uma rígida 
escolarização precoce; e nas classes menos favorecidas, como infelizmente ainda 
hoje é comum acontecer, em uma inserção nas atividades laborais dedsde muito 
cedo. O que acontece hoje, evidentemente, não está ligado a um desconheci
mento do conceito de infância, mas a causas outras, que abordaremos mais adi
ante. A única coisa que se reconhecia, a princípio, como sendo inerente à condi
ção das crianças, era sua fragilidade.
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A idéia da infância como um período diferenciado da vida adulta, no entanto, 
começou a surgir no século dezesseis, aparentemente influenciada pela mudança 
nas condições sócio-econômicas de vida. A classe burguesa emergente, com melho
res recursos, interessa-se mais em proteger e educar seus filhos do que pô-los a 
trabalhar. Começa a tomar forma a noção de que a mente da criança é diferente da 
do adulto. Entre os menos favorecidos economicamente, no entanto, a idéia da 
criança como um adulto em miniatura ainda persiste por muito tempo, reforçada 
como é obvio, pelas dificuldades econômicas enfrentadas por estes.

Montaigne, um filósofo francês, foi um dos primeiros a chamar a atenção para a 
diferença entre o desenvolvimento da criança e do adulto, em termos mentais, 
quando criticava os professores de sua época e aconselhava que só se ensinasse às 
crianças aquilo que elas estivessem prontas para aprender. O conceito moderno de 
infância, entretanto, só veio a aparecer definitivamente cerca de duzentos anos 
mais tarde, com os escritos de outro pensador francês, Jean Jacques Rousseau.

“A criança, argumenta Jean Jacques Rousseau, difere do adulto por ser incapaz de 
raciocinar, incapaz de pensar em abstrações. E óbvio que elas podem aprender e podem 
memorizar mas, antes de atingir doze anos ou até mais, elas são muito mais umas pri
sioneiras de seus sentidos, limitando seu pensamento àquilo que podem realmente ver ou 
manipular (Gallatin, 1978: 8).

Para Rousseau, o término da infância acontece quando a criança atinge o que ele 
chama de a idade da razão, aos doze ou treze anos. Nesse estágio ela já é capaz de 
utilizar a linguagem e de pensar abstratamente.

Hoje é desnecessário dizer que muito se sabe e se tem estudado sobre o período da 
vida em que o homem deixa de andar com quatro pernas c passa a se locomover com 
duas. A infância é uma fase de extrema importância para a formação de um adulto 
saudável, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico e social. A criança em 
seus primeiros anos precisa ser cercada de carinho e atenção, pois é nesta fase que 
começa a se desenvolver sua personalidade, seus processos cognitivos, e tem início a 
socialização. Tal qual uma planta que precisa ser regada e bem cuidada nos primei
ros dias, para só posteriormente produzir frutos, a criança precisa de liberdade e 
proteção nos dias da infância para desenvolver suas potencialidades. Dai porque pri
var uma criança de sua infância, inserindo-a no mundo do trabalho, é negar-lhe o 
direito de criar o alicerce de uma futura vida adulta.
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O UNICEF relacionou os seguintes aspectos do desenvolvimento da criança que 
podem ser prejudicados pelo trabalho: desenvolvimento físico; desenvolvimento 
cognitivo; desenvolvimento emocional e desenvolvimento social e moral. Uma das 
áreas onde a criança também é bastante prejudicada, segundo ainda o UNICEF, é 
a educacional. Muitas vezes o trabalho lhe absorve tanto tempo que é impossível a 
freqüência a escola. Por outro lado, quando tem tempo para ir à escola, está tão 
cansada que não consegue acompanhar as aulas de forma satisfatória. Crianças que 
são maltratadas no ambiente de trabalho Ficam traumatizadas e muitas vezes não 
conseguem se concentrar nas atividades escolares.

É difícil estabelecer cronologicamente quando term ina a infância e começa a 
adolescência, isso porque existem diferenças individuais quanto ao desenvolvi
mento de cada pessoa, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico. Fa
tores como a sexualidade e os padrões culturais também influem para dificultar 
um estabelecimento de idades limites para estas fases da vida. A maioria dos 
autores, no entanto, concordam que o fenômeno conhecido como infância tem 
início entre zero e os onze ou doze anos de idade e que a adolescência vai daí até 
os vinte e um anos de idade. Vale lembrar ainda que existem limites legais de 
idade para as fases da infância e adolescência que se assemelham aos estabeleci
dos pelos estudiosos dessas fases do desenvolvimento humano, assunto que vol
taremos a tratar mais adiante.

A palavra adolescência tem sua origem no latim, mais precisamente no verbo 
adolescere, significando crescer até a maturidade. Devido a suas peculiaridades, 
esse período da vida, diferentemente da infância, vem chamando a atenção de 
pais, educadores e pensadores desde os tempos mais remotos. Aristóteles se quei
xava de que os adolescentes eram impetuosos, irracionais e tendiam a se deixar le
var por seus impulsos. Já Platão dizia que não se deve despejar fogo sobre fogo, ao 
desaconselhar o fornecimento de bebidas a menores de dezoito anos. Sócrates, ao 
se referir ao comportamento dos adolescentes, dizia que eles gostam de luxo, têm 
más maneiras e desrespeitam os mais velhos. A adolescência é um período em que, 
além das mudanças físicas, sexuais, psicológicas e cognitivas que ocorrem com os 
indivíduos, exige dos mesmos novas demandas sociais. O adolescente não é mais 
criança, mas ainda não se tornou adulto. Essa fase difícil enfrentada pelos adoles
centes levou à criação do mito de que todo indivíduo nesta fase é turbulento e 
instável. Isso se deve à maior atenção dada pela sociedade a determinados compor
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tamentos extremos assumidos pelos adolescentes que nada mais são do que respos
tas à crise natural de seu desenvolvimento biológico, psicológico e social. Alguns 
estudos concluem, no entanto, que a larga maioria dos indivíduos nesta fase tem 
um comportamento pouco notório.

3. T rabalho Infantil e T rabalho Adolescente

A literatura e a legislação algumas vezes colocam o trabalho infantil como sendo 
aquele exercido na infância e início da adolescência. A OIT, por exemplo, enten
de como trabalho infantil aquele executado por criança menor de quinze anos, 
com o objetivo de prover seu sustento e/ou o sustento de sua família. No Brasil, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente define criança como sendo aquele indi
víduo de até doze anos de idade incompletos e adolescente aquele entre doze e 
dezoito anos de idade. Logo, para efeitos legais, o trabalho infantil é aquele que 
se desenvolve no período de idade definido. Apesar da determinação dessas ida
des, vale lembrar o que já falamos anteriormente acerca da dificuldade em se es
tabelecer limites cronológicos para a infância e adolescência em virtude de dife
renças individuais e biológicas, que apressam ou retardam o término e início 
dessas fases. Um indivíduo de doze anos, muitas das vezes, está mais amadureci
do do que um de dezessete.

Para entendermos ainda melhor o que seja o trabalho infantil e o trabalho adoles
cente, é importante conhecermos o que se entende por trabalho, uma vez que al
guns estudos colocam sob esta ótica atividades que nos parecem fugir à 
abrangência da categoria trabalho. G enericam ente podem os dizer que as 
atividades laborais são todas aquelas cujo objetivo seja a manutenção da vida, mas 
que também promovem uma integração social e psíquica do indivíduo. Achamos 
importante incluir aqui também a idéia de que as atividades abrangidas pela cate
goria trabalho têm uma aceitação da sociedade, tanto do ponto de vista moral 
quanto legal. No caso do trabalho infantil, a ilegalidade ou imoralidade não se 
encontram nas atividades desenvolvidas, mas por quem são desenvolvidas.

Desse modo, achamos por bem não caracterizar como trabalho infantil ou adoles
cente, como alguns o fazem, atividades como a prostituição ou o narcotráfico. É

345



MÓDULO VI

evidente que existem crianças e adolescentes sendo utilizadas na prostituição ou 
no tráfico de entorpecentes, mas não se trata de combater aí o trabalho infantil, e 
sim, a exploração sexual, seja de crianças, adolescentes ou adultos e o tráfico de 
drogas, tendo em vista os conhecidos malefícios que trazem para a sociedade.

Outra questão que tem gerado controvérsias com relação ao trabalho infantil é 
quanto a existirem trabalhos que podem ser considerados benéficos e outros into
leráveis para o desenvolvimento da criança. Alguns autores, que defendem deter
minadas formas de trabalho infantil como benéficas, acreditam que certas 
atividades podem até favorecer a socialização e o desenvolvimento físico e intelec
tual dos infantes. Argumentam também que as crianças têm direito ao poder 
económico tal qual os adultos. Baseiam-se para tanto em pesquisas onde crianças 
referiam estarem satisfeitas com seu trabalho e não desejavam deixá-lo.

A nosso ver, não existem formas benéficas de trabalho infantil, uma vez que as 
atividades laborais impedem a criança de vivenciar experiências próprias dessa fase 
da vida que vão lhe fazer falta ao longo de sua existência. O que ocorre, na verda
de, é que determinadas atividades desenvolvidas pelos adultos, em forma de traba
lho, podem, em determinadas circunstâncias, ter a colaboração das crianças como 
meio de educá-las. Mas essas atividades na ótica infantil serão um folguedo e não 
um trabalho. Entre nossos indígenas era comum que as crianças ajudassem os pais 
em pequenas tarefas, aprendendo e se divertindo.

Parece natural também que crianças que exerçam alguns tipos de atividades, prefi
ram não querer abandoná-las, tendo em vista que com o seu trabalho garantae sua 
própria subsistência e de pessoas queridas. Ademais, o estágio de desenvolvimento 
mental em que se encontra uma criança não assegura que as avaliações feitas por 
ela acerca de sua situação de vida sejam as mais adequadas. Por outro lado, falar 
em autonomia econômica para crianças, tal qual os adultos, é voltar a épocas pas
sadas, em que as crianças eram vistas apenas como adultos em miniatura.

Não se pode, entretanto, tratar a questão do trabalho infantil de forma simpló
ria e esquecer outros condicionantes do problema. Sabe-se que em grande parte 
o trabalho infantil é fruto da situação de miséria de muitas famílias em todo o 
mundo. Impedir simplesmente o trabalho infantil, sem criar formas alternativas 
de manutenção para as famílias, implica em diminuir as chances de sobrevivên
cia de muitas pessoas em todo o mundo. Um Projeto de Lei nos Estados Unidos,
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p o r exem plo , que  p re te n d ia  p ro ib ir  a im p o rtaç ã o  de p ro d u to s  fab ricad o s p o r 
m enores de qu inze  anos, p rov o co u  a dem issão de vários m en in o s e m en in as  que 
traba lhavam  na in d ú s tr ia  de confecção do B angladesh. E studos posterio res reve
laram  que m u itas  destas crianças dem itid as  fo ram  en co n trad as  tra b a lh an d o  em  
condições a inda  piores.

4 .  C a u sa s  d o  T r a b a l h o  I n f a n t il  e  T r a b a l h o  A d o l e s c e n t e

D en tre  as causas do traba lho  in fan til, a que m ais se ressalta são os dedos m agros 
da pobreza. N as regiões mais pobres do p laneta, a inc idência  do trabalho  in fan til 
é bem  m aio r. Para  as fam ília s  de b a ixa  re n d a , com  pais d e se m p re g a d o s  ou  
subem pregados, q u a lquer con tribu ição  a mais para o o rçam en to , adv inda do tra 
balho das crianças, significa m aiores chances de sobrevivência. O  U N IC E F  revela 
que em  um a pesquisa realizada em  nove países da Latino A m érica foi consta tado  
que a pobreza au m en taria  en tre  10 a 20%  sem a renda das crianças trabalhadoras 
en tre  13 e 17 anos de idade.

N o  Brasil, segundo dados do IB G E, a partic ipação  de crianças e adolescentes no 
m ercado de trabalho  é inversam ente p rop o rc io n a l à renda fam iliar, ou seja, q u an 
do au m en tam  os ren d im en to s  fam iliares o trabalho  in fan til e adolescente d im inu i. 
D e acordo com  o IB G E , a faixa etária de 10 a 14 anos é particu la rm en te  sensível 
à variação da renda fam iliar. Q u an d o  esta ap resen ta  níveis mais altos, as taxas de 
traba lho  in fan til e adolescente  chegam  a ser cinco vezes m enores que nos níveis 
m ais baixos. Já na faixa dos 15 aos 17 anos, a inserção no m ercado de trabalho  
d im in u i apenas en tre  as fam ílias de ren d a  m ais elevada. Vale tam bém  observar, 
que a inda de acordo  com  dados do IB G E, de 1981 até 1990, a renda dos 10%  
mais ricos da população  brasileira au m en to u  em 3 ,1% , en q u an to  que a renda  dos 
restan tes 80%  mais pobres, d im in u iu .

O  trabalho  in fan til é tam bém  fru to  da exploração daqueles que não têm  qua lquer 
poder, p o r aqueles que têm  o poder econôm ico  d en tro  da sociedade. Se não h o u 
vesse quem  se interessasse em  explorar o trabalho  de m eninos e m eninas, não exis
tiria  o traba lho  in fan til. Esse in teresse pelo traba lho  de crianças não ocorre por 
acaso e m uitas são as razões para isso. A prim eira  delas é o preço da m ão-de-obra
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infantil que é bem mais barata que a do adulto. Na mesma pesquisa, citada ante- 
riormente, constatou-se que na América Latina crianças entre 13 e 17 anos de 
idade ganham a metade do que ganha um adulto com escolaridade de até sete 
anos. Existem ainda outras “vantagens” em se contratar crianças: “Por serem mais 
maleáveis, as criancas obedecem ordens sem contestar a autoridade. Por terem menos 
poder, têm menor possibilidade de se organizar contra a opressão, e podem ser submeti
das a abusos físicos sem reagir”. (UNICEF, 1997: 27).

Um outro fator que faz com que se busque a mão-de-obra infantil está ligado à 
própria estrutura física da criança. Em alguns tipos de trabalho, as habilidades 
ligadas a sua condição de infante pode levá-las a uma produção algumas vezes 
maiol que a dos adultos. Os depoimentos abaixo, colhidos por Pereira (1994) e 
Huzac (1994), são bem elucidativos: “Criança não trabalhar é um crime: quanto 
menor, mais ágil e mais do tamanho do pé de algodão e amendoim. Suas mãos peque
nas encaixam mais fácil para a colheita. (Agenciador de mão de obra infantil na 
zona rural) ”

“As mãozinhas das crianças parece que foram feitas para colher cenoura e 
tomate ... se eu pudesse, só contratava criança.” (Depoimento de pequeno pro
prietário de lote irrigado em Petrolina, PE)

Um outro aspecto que, sem dúvida, influi na aceitação do trabalho infantil e prin
cipalmente do trabalho adolescente é a idéia de que tanto a criança quanto o jo
vem precisam ocupar seu tempo e não ficar “vadiando”. Ocorre que, para as famí
lias de poder aquisitivo elevado, a forma de seus filhos e filhas ocuparem esse tem
po é com lazer, esportes, estudando ou em reuniões com amigos. Para as crianças 
e jovens de baixa renda, no entanto, não existem essas opções e assim o trabalho é 
o “remédio” indicado tanto para suprir necessidades de sobrevivência quanto para 
afastar os riscos da “vadiagem”.

5 .  C l a s s i f ic a ç ã o  d o  T r a b a l h o  I n f a n t i l  

e  d o  T r a b a l h o  A d o l e s c e n t e

Em um interessante estudo realizado no Amazonas, chegou-se a uma classificação 
do trabalho infantil e adolescente, que foram agrupados da seguinte maneira:
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Trabalho no lar. É aquele desenvolvido no ambiente doméstico e que visa ao aten
dimento das necessidades domésticas da família como um todo.

Trabalho para a família ou familiar. E realizado sob sujeição da família ou à famí
lia. No primeiro caso, toda a família trabalha e a renda é gerenciada pelo chefe da 
família. No segundo caso, o trabalhador é um empregado da família, de quem 
recebe ordens e a quem entrega o dinheiro ganho.

Trabalho informal de avulsos. É desenvolvido fora do ambiente familiar e nesse 
caso é a própria criança ou adolescente quem gerencia suas atividades e renda, alu
gando sua força de trabalho para prestar serviços ou desenvolver qualquer 
atividade produtiva.

Trabalho informal para terceiros. E o trabalho em que não são totalmente preen
chidas as condições legais para o estabelecimento de uma relação de emprego. O 
trabalhador não está sujeito a ordens, não tem uma freqüência regular, nem uma 
jornada de trabalho definida. Constitui-se de prestação de serviços ou desenvolvi
mento de atividade produtiva.

Empregados irregulares. São os que têm jornada definida de trabalho, chefia, mas 
que não têm contrato de trabalho formalizado e geralmente recebem um salário 
mensal abaixo do mínimo.

Aprendizes. São previstos pela legislação e desempenham funções que, pelo menos 
em tese, devem permitir-lhes uma formação profissional.

Empregados regulares. São aqueles inseridos no mercado formal de trabalho de 
forma regularizada.

Atividade própria. C onstitui-se de atividades produtivas, desenvolvidas e 
gerenciadas pelo adolescente.

Existe ainda uma forma de trabalho infantil relacionada pelo UNICEF, que é o 
trabalho escravo. Por mais deplorável que possa parecer, essa forma de trabalho 
existe em várias regiões do globo. Na Ásia meridional, muitas crianças são entre
gues por seus pais a proprietários de fábricas, para trabalhar, como resgate de suas 
dívidas. Algumas vezes são raptadas e obrigadas a trabalhar até 20 hotas por dia. 
No Brasil, encontramos crianças submetidas a esse tipo de trabalho em vários lo
cais como os fornos de carvão vegetal em Minas Gerais e na Bahia ou nas planta
ções de cana-de-açúcar do Espírito Santo ou dos Estados Nordestinos.
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Dentre os tipos de trabalho relacionados, o mais comum é o trabalho no lar. Em todo 
o mundo, muitas crianças trabalham pesado dentro de casa e durante muitas horas 
“impedindo-a de freqüentar a escola, e impondo ao seu corpo em desenvolvimento um des
gaste exageradam ente grande”. (UNICEF, 1997:43) Meninos e meninas muitas vezes 
procuram trabalhar fora do ambiente familiar como meio de fugir aos rigores do traba
lho no lar. Essas tarefas realizadas por crianças e adolescentes no atendimento de suas 
famílias ainda por cima são invisíveis aos olhos dos pesquisadores interessados em 
medir as proporções do trabalho infantil; daí porque a dificuldade em se estabelecer a 
real amplitude do trabalho de crianças e adolescentes em todo o mundo.

Entre os trabalhadores irregulares, é interessante fazer algumas considerações com 
relação àqueles que prestam serviços domésticos. Essa é uma atividade geralmente 
desenvolvida por crianças e adolescentes do sexo feminino em casas de famílias 
urbanas. As crianças que exercem esse tipo de atividade são as mais difíceis de 
proteger, devido ao seu isolamento. Em estudos realizados visando conhecer me
lhor essa forma de trabalho infantil, constataram-se as dificuldades criadas pelos 
empregadores para se chegar até as meninas. Quando permitiam a realização de 
entrevistas ficavam presentes, intimidando-as.

Essas trabalhadoras são mal remunerados e às vezes não recebem qualquer remu
neração, pois estão ali graças à “bondade” das pessoas da família que querem 
“ajudá-las”. Essas crianças não têm acesso à escola, e são privadas de brincadeiras, 
do apoio emocional de suas famílias e de amigos e ainda são expostas a abusos fí
sicos e sexuais. Psicólogos haitianos que desenvolvem trabalhos com restaveks1 as 
descrevem como tímidas e desatentas como reflexo dos prejuízos psicológicos e 
sociais de seu desenvolvimento.

6. Aspectos da Legislação Brasileira

As primeiras legislações destinadas à proteção do trabalho infantil e adolescente 
surgiram na Europa do século XIX, que estava sob o impacto da primeira revo
lução industrial. A situação miserável de trabalho das crianças e mulheres sub
metidas a jornadas desumanas de trabalho; os graves acidentes provocados pelas

1 No Haiti restaveks é o termo crioulo para rester avec, uma expressão local usada para designar 
meninas que prestam serviços domésticos.
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m áquinas, gerando uma legião de m utilados; a dissem inação de doenças 
provocadas pelas condições de trabalho; o temor de revoltas operárias, levaram 
alguns empresários e governos a reconhecer a necessidade de uma intervenção 
estatal nas relações de trabalho. Primeiro a Inglaterra, em 1802, depois a Ale
manha, em 1838, em seguida a Bélgica em 1840 e por fim a França, em 1841, 
promulgaram leis estabelecendo uma idade mínima para admissão em emprego, 
limitaram a jornada de trabalho para os menores autorizados a trabalhar e cria
ram organismos de fiscalização das primeiras leis sociais. Em 1919, com o fim 
da Primeira Guerra Mundial, o tratado de Versalhes entre outras coisas cria a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

No Brasil, já em 1891, o decreto n° 1313 traduz a preocupação do legislador com 
o trabalho de crianças e adolescentes. Data dessa época a obra: Legislação Operária 
sobre Acidentes Mecânicos e Proteção à Infância Operária, do jurista Tavares Bastos. 
A primeira legislação trabalhista brasileira estabelecia o limite de quatorze anos 
para celebração de contrato de trabalho. Os maiores de quatorze e menores de 
dezoito anos poderiam celebrar contratos de trabalho se assistidos por seus pais ou 
representantes. Já os maiores de dezoito anos estavam livres para celebrar qualquer 
contrato de trabalho de acordo com a legislação nacional.

A Constituição de 1967 e a emenda de 1969 modificaram a legislação, até então 
em vigor, passnao-se a admitir a contratação dos adolescentes maiores de doze e 
menores de quatorze anos, “desde que lhe fosse garantida freqüência à escola; assegu
rada sua instrução, pelo menos em nível primário; atribuídas tarefas leves, que não lhe 
prejudicassem a saúde e o normal desenvolvimento físico ou psíquico” {Russomano, 
1977: 371). Essas exigências, por outro lado, não eram feitas para o maior de 
quatorze e menor de dezoito anos.

A Constituição de outubro de 1988 veio novamente modificar esses limites de 
idade e em seu artigo 7o, inciso XXXIII, trouxe a seguinte redação: proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho 
a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

Desse modo, os maiores de quatorze e menores de dezoito anos ficam impedidos 
de realizar trabalhos no turnos, perigosos ou insalubres. Já os m enores de 
quatorze anos ficam impedidos de exercer qualquer trabalho, salvo se a atividade 
que forem desenvolver tiver um caráter de profissionalização. O texto constituci
onal, no entanto, não diz a partir de que idade o menor de quatorze anos poderá
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trabalhar na condição de aprendiz, donde se infere, a partir do texto constituci
onal anterior, que a idade mínima seja de doze anos. As disposições do artigo 
sétimo da Constituição Federal são regulamentadas pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente que trata do assunto no Capítulo quinto, do Título dois, e pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que dispõe sobre o assunto no Capí
tulo quarto, de seu terceiro Título.

Um problema que ocorre com o Art. 7o da Carta Constitucional de 1988 é que ele 
dá margem a que empregadores inescrupulosos deem trabalho a menores de 
quatorze anos e burlem a lei, afirmando que estes trabalhadores encontram-se na 
condição de aprendiz. Por conta disso, existe no Congresso Nacional uma propos
ta de*emenda constitucional enviada pelo governo federal que visa a retirada do 
texto constitucional da expressão “salvo na condição de aprendiz”.

7. C onclusão

A discussão em torno do trabalho infantil e adolescente tem chamado atenção 
da sociedade, tal é a amplitude do problema. São milhares de crianças em todo 
o mundo obrigadas a dizer adeus a infância para poder sobreviver, trabalhando 
nas piores condições possíveis. Crianças e adolescentes que deveriam estar brin
cando com os amigos, na escola ou com a família, estão trabalhando, prejudi
cando sua saúde física e psicológica através de atividades não apropriadas a sua 
condição de meninos e meninas, além de, em alguns casos, sofrerem abusos físi
cos ou sexuais.

Existe mais de uma causa para o trabalho infantil embora a que mais se sobressalta 
é a extrema pobreza em que vive a maioria da população mundial. Essa pobreza 
gera um circulo vicioso onde crianças deixam de ir à escola, porque têm que traba
lhar. Não tendo uma formação educacional, constituirão a futura mão-de-obra 
desqualificada, que não poderá dar educação aos fdhos, os quais irão trabalhar 
cedo, perpetuando o círculo. Aliada à situação de miséria do trabalhador infantil e 
adolescente, está a sanha dos emp ê N u, manter-se por meios próprios. Uma le
gislação eficaz e bem aplicada também é fator de reversão do atual quadro do tra
balho infantil e adolescente no mundo. Muitos exploradores do trabalho de crian
ças e jovens estão impunes, o que facilita a manutenção da conjuntura atual.
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A mobilização da sociedade civil também é de fundamental importância para a su
pressão do trabalho de crianças e adolescentes. Isso pode ser possível através da par
ticipação em espaços institucionais que tratam do tema, controlando e fiscalizando 
as políticas públicas voltadas para esta área e cobrando dos governantes ações desti
nadas a erradicar o trabalho infantil e aquele prejudicial aos adolescentes.

Apesar dos inevitáveis prejuízos trazidos pelo trabalho infantil, muitos defendem 
sua manutenção desde que em condições especiais. Alegam que a situação de po
breza das famílias não será mudada de uma hora para outra e prescindir do traba
lho das crianças é diminuir as chances de sobrevivência de famílias em todo o 
mundo. Não obstante as dificuldades que existem, nossa posição com relação ao 
trabalho infantil e adolescente é pela erradicação do primeiro e pela tolerância, em 
forma protegida, do segundo. Isso porque não se pode deixar de levar em conside
ração que a renda obtida por esses jovens irá de encontro às necessidades das famí
lias que são vítimas da pobreza em todo o mundo.

É preciso, no entanto, não perder de vista que o adolescente vive uma fase com
plexa de seu desenvolvimento, não podendo ser tratado da mesma forma que um 
adulto e por isso o trabalho do adolescente deve gozar de proteção. No Brasil, a 
legislação prevê que o menino até quatorze anos poderá trabalhar, se for na condi
ção de aprendiz. Isso, no entanto será mudado, tendo em vista o projeto que tra
mita no Congresso Nacional. Essa mudança parece salutar, uma vez que no perío
do entre os doze e os quatorze anos é ainda mais difícil definir onde termina a 
infância e onde começa a adolescência.

A legislação brasileira, em particular a CLT, protege o trabalho do adolescente dos 
quatorze aos dezoito anos. Fazemos, no entanto, uma ressalva com relação à dura
ção do trabalho do adolescente, que, de acordo com a CLT, deverá regular- se pe
las disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com algumas restri
ções. Não nos parece adequado, tendo em vista as condições estruturais da fase da 
adolescência, que o indivíduo neste período ocupe oito horas ou mais por dia com 
atividades laborais. Além de que, o direito à escola, garantido pela Constituição e 
pelo Estatuto no inciso IV, do artigo 67, fica prejudicado, pois não basta que exis
ta um período em que o jovem possa ir à escola, para dizer que o mesmo tem di
reito a ela. O adolescente que trabalha oito horas ou mais por dia só poderá estu
dar à noite, cansado, e sem o tempo necessário para vivenciar da forma mais sau
dável possível os naturais conflitos desta fase da vida. Desse modo o ideal é que a 
jornada de trabalho do adolescente seja bem inferior à de pessoas adultas.
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A VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL 
VIDAS MARCADAS

Valeria Nepomuceno

Idéias-guia: Assim como o trabalho infantil, a violência e o abuso 
sexual contra crianças e adolescentes é uma pecha da sociedade bra
sileira. O texto relata esforços que estão sendo feitos para apagar esta 
mancha do mapa social do Brasil. Entre outras providências, será 
preciso reformar o velho Código Penal e seu modelo mental 
machista, de modo a tornar a legislação brasileira um instrumento 
atual e eficaz para o combate a estes crimes.

1. I n t r o d u ç ã o

Às portas do terceiro milênio, governos e sociedade civil parecem despertar para a 
importância de se dar mais atenção ao grupo social formado por crianças e adoles
centes. Afinal de contas, serão as crianças e jovens de hoje que estarão à frente dos 
destinos do planeta no próximo século. Planeta este com um meio ambiente cada 
vez mais degradado, uma absurda desigualdade social e com conflitos étnicos 
eclodindo a cada momento. A conjuntura difícil que se nos apresenta neste final 
de século aponta para a necessidade de não mais ser ignorada a problemática da 
criança e do adolescente e de, ao contrário, serem realizados investimentos nesse 
segmento da população.

Esse novo olhar sobre a problemática da criança e do adolescente fez com que 
começasse a se tornar visível a triste realidade de violência e exploração sexual 
perpetradas contra meninos e meninas em todo o mundo. Este é um fenômeno 
que atinge todas as classes sociais e ambos os sexos. Apesar da maior incidência 
estar entre indivíduos do sexo feminino, a violência e exploração sexual contra 
meninos é também uma realidade. Suas causas são múltiplas embora a pobreza 
se ressalte entre elas.

Por conta da atualidade do tema, os estudos teóricos sobre o assunto são ainda 
incipientes. Os dados estatísticos por sua vez deixam muito a desejar. Alguns con
ceitos como violência sexual, exploração sexual e prostituição são chaves para um
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melhor entendimento do tema. A violência sexual está ligada à coação física ou 
psicológica a que é submetida a criança ou adolescente para a prática de atividade 
de caráter sexual, enquanto que a exploração sexual liga-se ao lucro auferido por 
terceiros com a venda do corpo dessas crianças e adolescentes. Já a prostituição 
caracteriza-se pela troca de favores sexuais por bens materiais ou sociais.

No Brasil, a violência e exploração sexual contra a população infanto-juvenil tem 
diversas faces como a violência doméstica, a dos prostíbulos, a pornografia ou o 
turismo sexual. D entre elas, o turismo sexual tem chamado atenção, tendo em 
vista a verdadeira rede que tem por trás se beneficiando dessa atividade deplorá
vel. São desde agências de viagens nacionais e internacionais, a hotéis e até m o
toristes de táxi.

A legislação brasileira que pune a violência e exploração sexual de crianças e ado
lescentes é ultrapassada e não atende às reais necessidades da conjuntura. O C ó
digo Penal, elaborado na década de quarenta expressa a moralidade dominante, 
na época, o que o torna obsoleto e preconceituoso contra as mulheres vítimas da 
exploração sexual. A Constituição de 1988, felizmente, aponta para necessárias 
reformas na legislação penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua 
vez, trás dispositivos que visam à defesa dos direitos sexuais1 da população 
infanto-juvenil.

A luta contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes está ainda 
no começo mas algo já tem sido feito. Em nível internacional ocorreu em 1996, 
na cidade de Estocolmo, um Congresso M undial Contra a Exploração Sexual e 
Comercial de Crianças cujas recomendações permitem a elaboração de estratégias 
no combate a esta prática. Quanto ao Brasil, organizações governamentais e não 
governamentais começam a unir forças visando à erradicação desse mal que afeta 
nossas crianças e adolescentes.

O presente texto não tem a pretensão de trazer uma contribuição teórica nova 
para o conhecimento do tema ora abordado. Ele é fruto de uma síntese de pensa
mentos aos quais modestamente acrescentamos nossa experiência e reflexões pesso
ais. O trabalho terá atingido seu objetivo se servir a uma visão geral e introdutória

’Ver também o interessante texto de CAVALCANTI, Mabel: “ Os direitos sexuais da criança e o 
ambiente familiar”. In: Direitos sexuais da criança e do adolescente: Leitura social e jurídica: “explo
ração sexual” e “violência sexual”. Belém: Mnmmr/Movimento República de Enmaús, 1996.
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do tema da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes e ao mes
mo tempo a um despertar de consciências desatentas para esta triste realidade vi
vida por nossos meninios e meninas.

2 . D im ensões T eóricas d o  P roblema

Apesar de ser uma prática antiga, a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
muitas vezes aliada a violência, só recentemente vem despertando a indignação e 
o interesse da sociedade pela sua erradicação. Tendo em vista a atualidade do in
teresse despertado pelo tema, só agora começa a se formar uma visão teórica do 
assunto. Desse modo, achamos importante começar com uma conceituação do 
que seja violência sexual e exploração sexual quando relativas à população 
infanto-juvenil.

A violência sexual caracteriza-se pela coação de criança ou adolescente, seja ela fí
sica ou psicológica, para a prática de ato libidinoso. Esta violência pode ocorrer no 
ambiente familiar ou fora dele. A exploração sexual, por sua vez, está relacionada 
ao lucro auferido por terceiros pelo uso do corpo de crianças e adolescentes, seja 
através da prostituição, pornografia, espetáculos eróticos ou pela venda e tráfico de 
crianças ou adolescentes. A exploração sexual portanto, enseja sempre uma violên
cia, seja ela de ordem física ou psíquica.

A prostituição consiste na troca de favores sexuais por bens materiais ou sociais. 
Evita-se o uso de termos como prostituta ou prostituto ao referir-se a crianças e 
adolescentes em situação de prostituição, pelo fato de indicarem uma atividade 
consciente de indivíduos adultos. Presume-se que a população infanto-juvenil que 
se vale da prostituição como forma de adquirir bens materiais ou sociais pensa em 
fazê-lo de forma passageira. Logo, parece mais adequado falar em crianças e jovens 
em situação de prostituição o que aponta para possíveis mudanças nessa condição. 
A prostituição não se resume apenas a indivíduos do sexo feminino. Apesar de em 
menor número e ainda menos conhecida, a prostituição de crianças e adolescentes 
do sexo masculino é uma realidade.

Uma pesquisa realizada no interior do Pará, no ano de 1995, e citada por Razeu 
(1996), aponta para alguns fatores que, naquela região, levam algumas adolescen-
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tes a se prostituírem. São eles: Perda da virgindade e conseqüente pressão para se 
casar ou se considerar uma prostituta; situação sócio-econômica; casamento preco
ce seguido de separação; repressão sexual na família; fuga da maternidade precoce; 
busca de aventura e novos parceiros; perspectiva de ascensão social; abuso sexual 
na família; falta de perspectivas na comunidade de origem e falta de opções de 
trabalho para mulheres.

Outra forma de explorar sexualmente crianças e jovens é através da pornografia, 
que pode ser áudio-visual ou ambas e: “consiste na exibição de uma criança engajada 
em conduta sexual explícita, real ou simulada, ou a exibição impudica de seus órgãos 
genitais com a finalidade de oferecer gratificação sexual ao usuário, e envolve a produ
ção, distribuição e/ou uso de material, ” (UNICEF, 1996: 3)

Um dos problemas enfrentados no combate à pornografia advém do incremento 
das redes de computadores que têm disseminado a pornografia infanto-juvenil 
impunemente, tendo em vista as dificuldades em se criar uma legislação que im
peça tal prática. A exploração através de espetáculos eróticos ocorre da mesma for
ma que a pornografia, diferenciando-se apenas por ser uma exibição ao vivo.

A venda e tráfico de crianças e adolescentes com o propósito de explorá-las sexual
mente ocorre entre países ou dentro de um mesmo país. No segundo caso é feita 
de cidade para cidade, de região para região ou de áreas rurais para áreas urbanas.

O início precoce de atividades sexuais por parte de crianças e adolescentes é indis
cutivelmente prejudicial ao seu desenvolvimento, ainda mais se essas atividades 
forem exercidas com pessoas do ambiente familiar. Os prejuízos serão físicos e psi
cológicos. As crianças percebem os adultos que as rodeiam como seres poderosos 
de quem esperam carinho e proteção. E a certeza dessa proteção que vai permitir- 
lhes a segurança para empreenderem a descoberta do mundo. O desenvolvimento 
de sua personalidade ficará seriamente comprometido, se em vez de segurança e 
carinho vivenciarem experiências de violência sexual.

Para o adolescente, experiências sexuais sem orientação ou violentas não são menos 
traumáticas. Marlene Vaz lembra que meninas na condição de prostituídas muitas 
vezes têm dez ou quinze relações sexuais em uma noite2 o que obriga seus corpos

2Gilberto Dimenstein em seu livro Meninas da Noite relata o caso de uma garota que teve o cuida
do dc anotar quantas relações sexuais teve em um mês, chegando à assustadora cifra de 518 relações.
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a experimentarem repetidas sensações de excitação, tensão e alívio que ocorrem em 
um ato sexual. “Isso gera um hábito de forte sexualidade, de compulsão auto-erótica, e 
a menina não consegue administrar suas defesas sexuais”. (CONANDA, 1997: 55)

Outro grave prejuízo para o desenvolvimento físico e emocional dos adolescentes 
explorados sexualmente é o inevitável envolvimento com as drogas, o fumo e o ál
cool, além das doenças sexualmente transmissíveis, principalm ente a AIDS. O 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia (1996) adverte: Degrada
da física, psicológica e emocionalmente, a menina explorada adquire seqüelas quase 
sempre irreversíveis. Transforma-se, em poucos anos numa morta-viva: doenças sexuais, 
drogas, gravidez, abortos, (p. 10)

3. As Faces da  V iolência  e da  Exploração  S exual 
de  C rianças e A dolescentes

No Brasil, um dos maiores índices de violência sexual sofrida por crianças e ado
lescentes é aquele que ocorre no ambiente doméstico. É uma situação que não ex
clui classe social ou região do país. Segundo dados levantados pela CPI da explo
ração e prostituição infanto-juvenil, de 1993, 50% dos estupros ocorridos contra 
a população infanto-juvenil são praticados por pessoas da própria família.

Uma outra forma de violência e exploração sexual praticados contra meninos e 
meninas é aquela que ocorre nos ambientes fechados dos prostíbulos. Esses são 
ainda mais perniciosos em regiões de difícil acesso, como o N orte do país. Em 
garimpos da Amazónia, meninas são mantidas em cárcere privado por proprietári
os de prostíbulos, vendidas, leiloadas, espancadas ou até mortas, quando não aten
dem aos interesses de seus rufiões.

Uma outra face da violência e exploração praticadas contra crianças e adolescentes 
no Brasil é a que recai sobre o grupo dessa população que tem as ruas como mora
dia. Muitos desses meninos e meninas deixaram suas casas para fugir de violência 
física, sexual ou mesmo como alternativa à extrema miséria enfrentada por seus 
familiares, encontrando na venda do corpo o único meio que podem utilizar para 
obter sustento. Em sua maioria são meninas, embora muitos adolescentes do sexo 
masculino ofereçam seus serviços para uma clientela, geralmente de homossexuais.
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Uma das mais preocupantes expressões da violência e da exploração sexual contra 
meninos e meninas no Brasil é o chamado turismo sexual. Este ocorre principal
mente nas cidades litorâneas do Nordeste e envolve uma complexa rede que obtém 
lucro com esta atividade. Compõem esta rede desde taxistas até hotéis e agências 
de turism o nacionais e estrangeiras. Nesse caso, são agenciadas ou mesmo 
traficadas para outros países adolescentes do sexo feminino geralmente pobres, 
negras e mulatas.

A cidade nordestina onde se observa um maior número de meninas ligadas ao 
turismo sexual é Fortaleza. Nas madrugadas da capital cearense é possível obser
var-se meninas deitadas nas calçadas expondo literalmente seus corpos à venda. 
Recife e Salvador encontram-se em segundo lugar nessa triste modalidade de 
turismo. E interessante notar que as meninas do Recife têm uma especificidade 
com relação a outras cidades, que é o sonho alimentado de casar com um turista 
estrangeiro. Muitas vezes esses sonhos tornam-se pesadelos quando essas meni
nas são levadas para o exterior e transformadas em escravas domésticas ou explo
radas na prostituição.

4. Causas da V iolência e Exploração Sexual

Sobre as causas da violência e exploração sexual no Brasil trata-se de um fenômeno 
de extrema complexidade onde influem não apenas um, mas diversos fatores. O 
principal deles parece ser a pobreza. A situação de extrema miséria em que vive 
grande parte da população brasileira faz com que os membros mais jovens bus
quem formas alternativas de aumentar a renda familiar, o que fazem muitas vezes 
com a venda do corpo. De acordo com o Ministério da Previdência e Assistência 
Social em parceria com o CECRIA (1997): “A pobreza é condição fundamental para 
que milhares de crianças e adolescentes se transformem em grupos vulneráveis ao abuso 
sexual e a outros tipos de violência. A pobreza indica não só que há exclusão social, mas 
também que muitas crianças e adolescentes estão permanentemente expostos ao risco da 
prostituição, apontando, de modo eloqüente, para o quanto é imprescindível para o 
país uma política de distribuição de renda e de promoção social. E inegável que a po
breza abre espaços para a exploração sexual e a exploração do trabalho infantil, esti
mulando também a violência em suas múltiplas facetas”, (p. 7)
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Um outro fator, visto como determinante da exploração sexual que sofrem crianças 
e adolescentes, é a violência sexual praticada contra estas pelos próprios familiares. 
Esta violência atinge todas as classes sociais e em sua grande maioria as meninas. 
Depois de sofrerem a violência, muitas dessas meninas são expulsas de casa ou fo
gem para evitar novas agressões tornando-se presas fáceis para os aliciadores e seus 
clientes que as acolhem em troca de seus favores sexuais.

Ainda outro importante fator apontado como alimentador da exploração sexual é a 
mídia. A mídia criou um modelo de adolescente que usa determinadas grifes ou 
consome certos produtos os quais estão longe do acesso de muitas adolescentes, 
mesmo de classe média. Isso faz com que muitas adolescentes busquem na prosti
tuição os meios necessários para conseguir os apetrechos que as deixarão iguais ao 
modelo criado pela mídia. Por outro lado, esse comportamento da mídia reforça a 
cultura machista de que “para cavalo velho o remédio é capim novo” tornando le
gítimo e banal o relacionamento sexual de adultos com crianças e adolescentes.

5. A Lei Antiga e a Lei N ova

No Brasil, a legislação que visa punir a exploração sexual de crianças e adolescentes 
é antiga e data de 1940. Essa legislação está eivada de preconceitos e não 
corresponde à visão que a sociedade tem hoje da problemática relativa à população 
infanto-juvenil. Felizmente, o Código Penal de 1940 está colocado para revisão e 
tem dividido os juristas, pois enquanto uns defendem um maior rigor na repressão 
aos exploradores, outros propõem a diminuição da idade das vítimas da exploração 
sexual. Procura-se também diminuir o poder da família nos casos da violência se
xual doméstica, de modo a facilitar a proteção das vítimas e punição dos culpados.

Uma crítica que se faz ao Código Penal brasileiro é que os tipos penais relacionados 
à violência e exploração sexual encontram-se no título dos crimes contra os costumes 
e não, contra a pessoa. Desse modo, o legislador atendendo à moral da época, bus
cou tutelar prioritariamente os bons costumes e a moralidade pública e não a pessoa 
da vítma. Huzac (1996) afirma que: “Principalmente a honra da mulher parece ter sido 
a preocupação na formulação do Código Penal. O sujeito passivo, na maioria dos artigos, 
só pode ser uma mulher, como no caso de fraude, sedução e rapto, negando a possibilidade 
de que um homem também pode ser enganado, seduzido ou raptado. ” (p. 14)
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Duas expressões utilizadas pelo Código chamam particularmente atenção. Trata- 
se de mulher honesta e mulher virgem. Citemos, como exemplo, o artigo 215 que 
trata da posse sexual mediante fraude: “ Ter conjunção carnal com mulher honesta, 
mediante fraude:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. Se o crime épraticado contra mulher virgem, menor de 18 
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6  (seis) anos. ”

“Mulher honesta”, no dizer de Paulo José da Costa jr., é aquela que, sem se abster 
da prática sexual, conserva certa dignidade e decência, enquanto que a desonesta é 
a mulher de muitos leitos, promíscua e desregrada. Segundo o mesmo autor, no 
caso da virgo intacta exige-se não só a inviolabilidade do hímen como também o 
recato e a honradez.

Essas exigências do Código Penal, expressão da moral dominante em 1940, acaba 
invertendo os papéis e muitas mulheres vítimas de violência e exploração sexual - 
incluam-se aí crianças e adolescentes -, acabam passando de vítimas a criminosas 
pois não eram honestas ou virgens. Os exploradores e seus clientes é que são as 
“verdadeiras vítimas” dessas meninas “promíscuas e de vida fácil”.

O nosso Código Penal parece estar distante das expectativas do constituinte de 
1988, que, no artigo 227 da Magna Carta prescreve: “E dever da família, da soci
edade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o di
reito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivênvcia familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.

O parágrafo quarto deste mesmo artigo dispõe ainda que: “A lei punirá severamente 
o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”.

Este artigo da Constituição Federal de 1988 foi regulamentado em 1990 com a 
promulgação da Lei 8.069 que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
ECA. O Estatuto traz diversos dispositivos que visam favorecer um desenvolvi
mento saudável, tanto do ponto vista físico quanto psicológico, à criança e ao ado
lescente, o que implica em uma proteção contra a violência e exploração sexual.
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Essa preocupação aparece claramente nos artigos 17 e 18 que tratam do direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade:

Art. 1 7 - 0  direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade físi
ca, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espa
ços e objetos pessoais.

Art. 18 - “E dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor”.

O ECA procurou regulamentar a freqüência de crianças e adolescentes a motéis e 
outros estabelecimentos congêneres, tendo em vista a ligação de muitos destes es
tabelecimentos com a exploração sexual. Regulamentou também a viagem de cri
anças e adolescentes, visando a prevenir o tráfico dos mesmos. E o que podemos 
perceber através dos artigos 82, 83 e 85:

Art. 82 - Eproibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, 
pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pe
los pais ou reponsável.

Art. 83 - Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde re
side, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização 
judicial.

Art. 85 - Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou ado
lescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de 
estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

Com o fim de proteger a criança ou adolescente contra a violência praticada pelos 
próprios pais ou responsável, o artigo 130 do ECA especifica que:

“Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos 
pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida 
cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”.

Nos artigos 240, 241, 250 e 251 do ECA vamos encontrar as penas cominadas 
aos exploradores sexuais:
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Art. 240 - Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película ci
nematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo explí
cito ou pornográfica:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Art. 241 - Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica en
volvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão de um a quatro anos.

Art. 250 - Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou res- 
ponsável ou sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária, em ho
tel, pensão, motel ou congênere:

Pena - multa de dez a cinqüenta salários de referência; em caso de reincidên
cia, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento 
por até quinze dias.

Art. 251 - Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com 
inobservância do disposto nos art. 83, 84 e 85 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso 
de reincidência.

5. O que Fazer

Juntamente com o resto do mundo, a sociedade brasileira começa a despertar para 
a degradante condição de violência e exploração sexual vivenciadas por grande par
te de nossas crianças e adolescentes. Algumas ações já estão sendo desenvolvidas 
por parte de entidades da sociedade civil ou mesmo pelo Estado. Campanhas já 
estão sendo realizadas visando, no mínimo, a dar visibilidade ao problema.

Em um seminário realizado em Brasília, em abril de 1996, com vistas ao Con
gresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, que se reali
zou posteriormente, na cidade de Estocolmo, em agosto de 1996, foram feitas 
algumas propostas de ação visando a suprimir a violência e exploração sexual 
praticadas contra a população infanto-juvenil. Do mesmo modo, o Congresso de
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Estocolmo fez importantes recomendações aos governos e à sociedade civil, para 
o desenvolvimento de ações visando ao fim da violência e exploração sexual de 
crianças e jovens.

As ações já em curso e aquelas que se pretende sejam implementadas seguem três 
linhas básicas: a prevenção, a repressão e a reintegração. Na linha da prevenção o 
Congresso de Estocolmo ressalta a importância da educação, de campanhas que 
informam sobre os direitos das crianças e adolescentes, da assistência a família e 
dos meios de comunicação como forma de prevenir a violência e a exploração sexu
al de crianças e adolescentes. Vejamos algumas dessas recomendações:

• Proporcionar às crianças o acesso à educação como meio de melhorar sua condi
ção e fazer com que a educação primária seja obrigatória e gratuita para todos.

• Iniciar campanhas de informação e comunicação com conteúdos de gênero, 
com a finalidade de aumentar a compreensão pública e educar os funcionários 
do governo sobre os direitos da criança, a ilegalidade e os efeitos nocivos da ex
ploração sexual e comercial de crianças, promovendo atitudes e comportamentos 
sexuais responsáveis, de acordo com o desenvolvimento, a dignidade a a auto- 
estima das crianças.

• Formular ou reforçar e implementar políticas econômicas e sociais com conteúdo 
de gênero, em nível nacional, para ajudar as crianças vulneráveis à exploração sexu
al e comercial, as famílias e as comunidades, no enfrentamento dos atos que con
duzem a essa exploração, com atenção especial aos abusos dentro da família, às 
práticas tradicionais nocivas e seus efeitos sobre as meninas. Promover a valoriza
ção das crianças como seres humanos e não como mercadorias, assim como reduzir 
a pobreza mediante a promoção de empregos remunerados, a geração de receitas e 
outras medidas de apoio.

• Estimular os profissionais dos meios de comunicação para que desenvolvam es
tratégias que reforcem o papel dos meios com a provisão de informações da mais 
alta qualidade, fidelidade e normas éticas em relação a todos os aspectos da explo
ração sexual e comercial de crianças.

• Focalizar campanhas e programas informativos, educativos e de alcance sobre as 
pessoas envolvidas na exploração sexual e comercial de crianças, com a finalidade 
de promover mudanças nos comportamentos para enfrentar estas práticas. (Minis
tério da Previdência e Assistência Social, 1997: 26, 27)
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Na linha da repressão, as recomendações do Congresso de Estocolmo visam ao es
tabelecimento de uma legislação que puna os responsáveis por casos de exploração 
e violência sexual e não, as suas vítimas. Essas recomendações se direcionam prin
cipalmente ao turismo sexual e ao tráfico de crianças. O Congresso chama a aten
ção também para a necessidade de uma integração das ações tanto em nível naci
onal quanto internacional. Vejamos, algumas delas:

• Desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais nacionais para estabelecer a res
ponsabilidade criminal dos provedores de serviços, clientes e intermediários na 
prostituição, tráfico e pornografia infantil, compreendendo a posse de material
pornográfico infantil e outras atividades sexuais ilegais.

*

• Desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais, políticas e programas nacionais 
para proteger as vítimas infantis da exploração sexual e comercial diante da even
tualidade de que sejam castigadas como criminosas e garantir que estas tenham 
pleno acesso a pessoas e serviços de apoio em todos os setores, particularmente no 
âmbito legal, social e sanitário.

• No caso do turismo sexual, desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais 
para considerar como delito os atos cometidos por pessoas naturais dos países 
de origem  co n tra  as crianças de países de destino  (“leis penais 
extraterritoriais”); promover a extradição e outros convênios legais para garan
tir que uma pessoa que explora uma criança com finalidade sexual em outro 
país (país de destino) seja processada tanto no seu país de origem como no 
país de destino; reforçar as medidas legais e sua aplicação, abrangendo a con
fiscação e o embargo de todos os bens e benefícios e outras sanções contra os 
que cometerem delitos sexuais contra crianças nos países de destino, e com par
tilhar dados significativos.

• No caso do tráfico de crianças, desenvolver e aplicar medidas legais, políticas e 
programas nacionais para proteger as crianças do tráfico ilegal dentro ou através 
das fronteiras nacionais e castigar os traficantes; em situações de fronteiras, tratar 
as crianças afetadas de forma humana, de acordo com as leis de imigração nacio
nais, e estabelecer convênios de readmissão para garantir um retorno seguro aos 
seus países de origem com acompanhamento dos serviços de apoio e compartilhar 
dados significativos.
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• Identificar, reforçar ou estabelecer redes entre as autoridades encarregadas da 
aplicação da lei em nível nacional e internacional, abrangendo a Interpol e a so
ciedade civil para a execução de um trabalho de vigilância contra a exploração 
sexual e comercial de crianças; estabelecer unidades especiais entre o pessoal en
carregado da aplicação da lei, com recursos adequados e serviços favoráveis às cri
anças, para diminuir a exploração sexual e comercial das crianças; nomear ofici
ais para garantir o direito das crianças nas investigações policiais e nos processos 
judiciais e para o intercâmbio de informações chaves; formar o pessoal encarre
gado da aplicação da lei sobre o desenvolvimento e os direitos da criança, em 
particular a Convenção sobre os Direitos da Criança, outras normas de direitos 
humanos e medidas legislativas nacionais pertinentes. (Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, 1997: 28, 29).

Quando trata da recuperação de crianças e adolescentes vítimas de violência e 
exploração sexual, o Congresso de Estocolmo enfatiza o cuidado de não agravar 
os traumas sofridos pelas vítimas quando da ação da justiça e também da neces
sidade de um acompanhamento médico-psicológico não só para as vítimas, como 
para os criminosos, se for o caso. Quanto a recuperação, algumas das recomen
dações foram:

• Adotar um enfoque não-punitivo para as vítimas infantis da exploração sexual e 
comercial em consonância com os direitos da criança, tendo especial cuidado para 
que os processos judiciais não agravem o trauma vivenciado pela criança e para que 
a resposta do sistema esteja acompanhada de medidas de assistência legal, quando 
necessário, e de medidas judiciais para as vítimas infantis.

9 Proporcionar acompanhamento médico-psicológico e social e outras medidas de 
apoio às vítimas infantis da exploração sexual e comercial, assim como as suas fa
mílias, dando especial atenção àquelas portadoras de doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive Aids, com a finalidade de promover a auto-estima, a dig
nidade e os direitos das crianças.

• Adotar não somente sanções legais contra os praticantes de crimes sexuais contra 
as crianças, mas também medidas psicológicas e médico-sociais para produzir 
mudanças de comportamento nos criminosos. (Ministério da Previdência e Assis
tência Social, 1997: 29, 30)
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6 .  C o n c l u s ã o

A problemática da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes só agora 
começa a ganhar maior visibilidade e isso faz com que os estudos teóricos do fenô
meno ainda estejam em nível inicial. Ainda não existe uma homogeneização 
conceituai e as pesquisas são incipientes. Desse modo as estatísticas são pouco 
confiáveis não podendo se precisar o quantitativo da população infanto-juvenil ví
tima de violência e exploração sexual seja no mundo, seja no Brasil. Daí porque 
ser necessário um maior investimento em pesquisas nessa área para que se possa 
instrumentalizar a sociedade para o combate a essa violação de direitos.

O Código Penal brasileiro precisa de urgentes reformas para que possa fazer jus 
aos novos interesses da sociedade colocados na Constituição Federal e regulamen
tados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Expressões tendenciosas como 
mulher honesta ou mulher virgem precisam ser suprimidas do Código, para evitar 
que as vítimas de crimes sexuais passem da condição de vítimas à de ré.

Existem três linhas de ação no combate a violência e exploração sexual de crianças 
e jovens: a da prevenção, a da repressão e a da recuperação. Na linha da prevenção, 
é importante tornar cada vez mais visível o problema, de modo a envolver o máxi
mo de pessoas e entidades, governamentais e não governamentais nesta luta. Neste 
sentido, os meios de comunicação têm um importante papel na denúncia e exi
gência de punição para os culpados. E importante ainda divulgar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente que é a legislação que protege e faz cumprir os direitos 
da população infanto-juvenil.

Na linha da repressão, é importante a punição dos culpados, tanto nos países de 
origem quanto nos países de destino. Para tanto, é preciso um intercâmbio entre 
organismos nacionais e internacionais, entre o Estado e as organizações da socieda
de civil que possam identificar esses culpados dentro e fora do país. É importante 
também que os membros do Judiciário, Ministério Público e a Polícia estejam sen
sibilizados e habilitados para lidar não só com os autores de delitos de natureza 
sexual como também com as vítimas destes delitos.

Na linha da recuperação, percebe-se a necessidade de centros de atendimento às 
vítimas de violência e exploração sexual, e até de seus violentadores, se for o caso. 
Esse atendimento deve abranger a criança ou adolescente do ponto de vista médi

368



TEMAS EMERGENTES

co, psicológico e social. Para o funcionamento de centros desta natureza, será ne
cessário também pessoal com qualificação na área da infância e juventude.

Muitas causas tem sido apontadas para o fenômeno da violência e exploração se
xual de meninos e meninas, mas todos concordam que a pobreza é a causa pre
ponderante na maioria dos casos. No Brasil, a disparidade social faz com que a 
venda do corpo surja como uma possibilidade real de aumento da renda famili
ar. Além de que, a condição de miséria absoluta em que vive a maior parte das 
famílias brasileiras, alijadas dos beneíícios da educação, saúde, lazer e trabalho, 
facilita o desequilíbrio da estruttura familiar, levando a violências praticadas 
contra crianças e adolescentes. Uma melhor distribuição de renda, portanto, é a 
solução última para a erradicação da violência e exploração sexual de nossas cri
anças e adolescentes.

7. Bibliografia

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Porto Alegre: UNICEF, 1995. 
BRASIL. Código Penal. São Paulo: Saraiva, 1994.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outu
bro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1996.
BRASIL. Ministério da Justiça et al. Fundamentos e políticas contra exploração e 
abuso sexual de crianças e adolescentes: relatório de estudo. Brasília: Ministério da 
justiça, 1997.
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social, CECRIA. Para combater a 
violência sexual contra crianças e adolescentes: o papel da assistência social e da famí
lia. Brasília: FUNDAP, 1997.
CECIP. Construindo o futuro: ação e a7"ticulação pelo estatuto da criança e do adoles
cente. Rio de Janeiro: CECIP, 1997.
CECIP. Respeito é bom e eu gosto: Estatuto da Criança e do Adolescente. Rio de Janei
ro: CECIP, 1997.
CECRIA. Exploração, abuso sexual e maus tratos de crianças e adolescentes. Cadernos 
ABONG, São Paulo, n. 18, ago. 1997.

369



MÓDULO VI

CEDECA. O desafio da cidadania: campanha contra a exploração sexual infianto-ju- 
venil. Salvador: CEDECA, 1996.
CEDECA. Subsídios a uma discussão conceituai sobre a exploração sexual infianto-ju- 
venil: notas sobre o processo do Cedeca-Ba. Salvador: CEDECA, s/d. (mimeo)
CONANDA. Anais da segunda conferência nacional dos direitos da criança e do ado
lescente. Brasília: CONANDA, 1997.
COSTA, João de Jesus. Rompendo o silêncio. São Luís: CEDCA, 1997.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1992.
DIMENSTEIN, Gilberto. Meninas da noite: a prostituição de meninas-escravas no 
Brasil* São Paulo: Ática, 1994.
HAZEAU. Direitos sexuais da criança e do adolescente: leitura social e jurídica: “ex
ploração sexuaLe “violência sexual”. Belém: Mnmmr/Movimento República de 
emaús, 1996.
JUSSARA de GOIÁS et al. Campanha nacional pelo fim da exploração, violência e 
do turismo sexual contra crianças e adolescentes. Subsídio, Brasília, n. 26, set. 1995.
PINTO, Lúcia et al. Exploração sexual de meninas adolescentes. Rio de Janeiro, 
1995. (mimeo)
REVISTA CUÍRA. Belém: Unipop, 1996, bimestral. Absorveu: Na trilha dos alici
adores.
UNICEF et al. Congresso mundial contra a exploração sexual comercial de crian
ças: antecedentes. s!d. (mimeo)

370



GLOSSÁRIO



GLOSSÁRIO

A buso de poder Desvio praticado pelo agente público, que tem competência 
para atuar, mas extrapola os poderes de sua função. Um fiscal da Prefeitura que 
aplica uma multa superior à multa prevista em lei abusa do poder.

Ação popular ação que pode ser utilizada por qualquer cidadão, assim entendidos 
os maiores de 16 anos, com direito a voto, para anular qualquer ato que venha a 
causar prejuízo ao patrimônio público. Diz a Constituição, no art. 5o, inciso 
LXXIII: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anu
lar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, f i 
cando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbència.

Adoção Ato de tomar como filho seu um filho de outra pessoa. Para que haja 
adoção é necessária a quebra do pátrio poder dos pais naturais, sendo esse poder 
seja conferido aos pais adotivos.

A gente público Funcionário público, ou um particular que exerça funções de 
natureza pública, que o torna equivalente a um funcionário, na qualidade de agen
te público. É o caso dos conselheiros tutelares.

Am pla defesa Possibilidade que assisste a todos os litigantes em processo admi
nistrativo ou judicial de, em igualdade de condições, oferecer alegações e produzir 
provas no processo (Constituição Federal, art. 5o, inciso LV, já citado).

Anom alia Irregularidade, anormalidade.

Aparelho estatal Conjunto de órgãos públicos, a máquina estatal.

Ato infracional É o equivalente a crime, no Código Penal. O Estatuto evita esse 
termo, para evitar a rotulação do adolescente infrator. Segundo o ECA, art. 103, é 
“a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Essa terminologia foi cri
ada para evitar a rotulação de crianças e adolescentes em conflito com a lei.

Atribuição Competência ou faculdade conferida por lei em razão do cargo ou 
função. Em outras palavras, é o poder que a lei confere a alguém, poder este sem
pre vinculado à realização de determinada tarefa.

Autoridade coatora Agente do poder público que detenha uma parcela de poder 
suficiente para obrigar um cidadão a fazer ou ser impedido de fazer algo.
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Boletim de ocorrência Notícia de apreensão, escrita pelo policial que a executou.

Centros de Defesa de Direitos Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrati
vos, criadas para garantir, defender e promover os direitos das crianças e adoles
centes.

Cidadania Condição legalmente protegida de exercício de direitos e cumprimen
to de deveres do cidadão nas relações com iguais ou com o Poder Público.

Citação Pelo art. 213 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se chamd a 
juízo o réu ou o interessado afim de se defender”.

Classe hegemônica Classe dominante.

Código de Menores A lei que regulava a política de atendimento da criança e ao 
adolescente no Brasil antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Promulgada 
em 1979, estava baseada na Doutrina da Situação Irregular.

Co-gestao Forma de administrar, gerir, compartilhada entre o Poder Público e a 
Sociedade Civil. E neste sentido que se fala de “co-gestão da coisa pública”.

Colegiados Órgãos coletivos de caráter deliberativo.

Comissários de Menores Civis que auxiliavam o Juiz de Menor no desempenho 
de suas funções, recebendo para isso amplos poderes, além de uma carteira de 
identificação que lhes conferia um status oficial.

Competência Capacidade legal de realizar determinados atos. Quando se diz que 
um juiz é incompetente para julgar uma causa, não se está dizendo que ele não 
tem conhecimento suficiente para realizar o julgamento, mas que a lei não lhe dá 
esse direito, pois determina que um outro órgão do judiciário é habilitado para 
tal. Por exemplo: um juiz do trabalho não é competente para julgar um divórcio; 
um juiz criminal não é competente para julgar uma causa de adoção, e assim por 
diante.

Condução coercitiva Ato de levar alguém à força.

Conselhos de Assistência Social Instâncias deliberativas do sistema descentraliza
do e participativo da assistência social, de caráter permanente e composição 
paritária entre Governo e Sociedade Civil (LOAS, art. 16).
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C o n se lhos de Defesa dos D ireitos Ó rgãos cuja função  é fo rm u lar as políticas 
públicas básicas, de seguridade social e de garantia), nas órbitas federal, estadual 
e m unicipal. São com postos de m aneira  paritária  (m eio a m eio), po r represen tan
tes do Poder Executivo e de en tidades da sociedade civil.

Conselhos Setoriais Instâncias deliberativas de caráter perm anen te  e com posição 
paritária  entre  G overno e Sociedade Civil para as áreas de políticas sociais básicas,
com o Educação, Saúde, etc.

Conselhos Tutelares Ó rgãos de execução e fiscalização, aos quais com p ete  ave
rig u ar o d e scu m p rim en to  dos d ire ito s  fu n d am en ta is  às crianças, e n c a m in h a n 
do os casos co n fo rm e  sua g rav id ad e . E x istem  nos m u n ic íp io s . O s C o n se lh o s  
T utelares são com postos p o r c idadãos eleitos pela co m u n id ad e . E m b o ra  v in c u 
lados ao E xecutivo  m u n ic ip a l, é co m p o sto  exclusivam ente  de rep resen tan te s  da 
sociedade civil.

C o n tra d itó rio  D ireito  que o acusado possui de contradizer, isto é, con testar aqu i
lo que dizem  a seu respeito. Se, po r exem plo, alguém  é levado a um  trib u n al sob 
acusação de roubo, tem  o d ire ito  de negar a acusação. A p artir daí se inicia um  
processo onde as partes, em igualdade de condições, podem  produzir provas (do
cum entos, exames, testem unhos), decid indo  o juiz não de acordo com  as opiniões 
em itidas por um  ou ou tro  lado, mas a p a rtir das provas apresentadas. O  co n trad i
tó rio  é g a ran tid o , na  C o n s titu içã o  B rasileira, em  seu a rt. 5 o, inciso LV: “Ari. 
5o...LV—  aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a ela 
inerentes”.

C ontravenção  Ato ilícito m enos im p o rtan te  que o crim e, e que só acarreta ao seu 
au to r a pena de m u lta  ou prisão simples.

Cooperação internacional C o n ju n to  de agências governam entais ou não-governa
m entais de ajuda a governos ou entidades da sociedade civil em projetos de in te 
resse social ou de desenvolvim ento .

C u rad o r é aquele que, po r lei ou decisão judicial, tem  a função de cuidar, zelar 
pelos interesses de incapazes. O  M in istério  Público  é, po r lei, curador dos in teres
ses de crianças e adolescentes, zelando por eles quando  seus pais ou responsáveis 
estejam  ausentes ou, po r qualquer razão, não possam  agir.
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Declaração Universal dos Direitos do H om em  Im p o rtan te  d o cum en to  pub licado  
pelas N ações U n idas, em 1948. Baseado nos d ire itos sociais e econôm icos c o n 
qu is tad o s, é o m ais im p o rta n te  d o c u m en to  de p ro teção  dos d ire ito s  da pessoa 
hu m an a, em nível in ternacional.

Defensoria A D efensoria  Pública é um a institu ição  prevista na C o n stitu ição  Fe
deral, art. 134, cabendo-lhe  p restar orien tação  ju ríd ica  e realizar a defesa, em  to 
dos os graus, dos necessitados, na form a do art. 5o, inciso LXXIV. C onfigura-se , 
assim, com o um a dem anda social o rig inada  n u m  d ire ito  de cidadania. D iz o lugar 
citado: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.

J «

D elinqüência juvenil Expressão usada para  designar a a tiv idade  an ti-socia l de 
jovens, associada à  idéia de pun ição . Esse conceito  im pregnou  a po lítica  d e te rm i
nada pelo p rim eiro  C ódigo  de M enores (1927).

Delinqüente contumaz A quele que reincide no delito .

Democracia R egim e de governo caracterizado pela liberdade do ato eleitoral, pela 
divisão dos poderes e pelo con tro le  da au to ridade.

Democracia participativa Regim e po lítico  em  que o povo, titu la r do poder, exerce 
d ire tam ente  o poder político, com o no caso dos C onselhos paritários deliberativos.

Democracia representativa Regim e po lítico  em que o povo, titu la r do poder, es
colhe em votação púb lica  representantes e lhes delega o exercício dos poderes de 
Estado: legislar, ad m in is tra r e julgar.

Descentralização D elegação de poderes au tônom os aos órgãos e en tidades estatais 
para to m ar decisões po lítico -adm in istra tivas.

Descentralização Política adm in istra tiva  segundo a qual os órgãos adm in istra tivos 
têm  acen tuada au to n o m ia , ficando tan to  qu an to  possível desprend idos do p o d e r 
central.

Devido Processo Legal E um  princíp io  ju ríd ico  segundo o qual a pessoa só pode 
ser privada de sua liberdade ou  de seus bens através de um  p ro ced im en to  jud ic ia l 
prev iam ente  in s titu íd o , e que vale para todos. A C o n stitu ição  Federal fala do devi
do processo legal n o  art. 5o, LIV: “Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal”.
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D iagnóstico Caracterização de um  problem a, especificando os fatores que contri
buem  para a sua existência.

D ireito  de petição Poder conferido ao cidadão que for prejudicado em seu direito 
por algum agente do poder público de reclamar, por escrito, da ilegalidade ou do 
abuso de poder com etido. A petição será enviada a um a autoridade hierarquica
m en te  superio r a este agente. Este d ire ito  está assegurado no art. 5o, inciso 
XXXIV da C onstituição Federal: São a todos assegurados, independentemente do pa
gamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder.

D ire ito  ind isponível D ireito  de que a parte não pode abrir m ão, dado o seu 
caráter essencial. O direito à vida é um  exemplo típico.

D ire ito  líqu ido  e certo D ireito  não sujeito a dúvida ou contestação. O direito 
líquido e certo está ligado a um  fato. Pode haver dúvidas sobre o fato; quanto  ao 
direito alegado, não.

D ireito  objetivo C onjunto  de regras impostas pelo Poder Público.

D ire ito  público subjetivo D ireito que o cidadão pode exigir diretam ente do Es
tado. O art. 208 da Constituição Federal e o art. 54. do Estatuto estabelecem que 
o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

D ireito  Sistema de regras ou normas jurídicas que regulam a convivência das pes
soas em sociedade.

D ireito  subjetivo Faculdade ou poder de agir que as normas conferem ao cida
dão, obrigando o Poder Público à prestação dos serviços correspondentes aos direi
tos do cidadão.

D ire i to s  c o le tiv o s  e d ifu so s  O s p rim e iro s  d izem  re sp e ito  a um  n ú m ero  
indeterm inado - porém  determ inável -, de pessoas ligadas entre si por um vínculo 
jurídico: por exemplo, um a categoria profissional, representada por um sindicato. 
Os direitos difusos pertencem  a um núm ero indeterm inável de pessoas, que pos
suem em com um  um a relação de fato: por exemplo, m oradores de um bairro, víti
mas da poluição de um a fábrica.

D ire ito s da C riança  A prim eira declaração dos direitos hum anos das crianças, 
publicada em 1959 pelas N ações U nidas sob o títu lo  Declaração Universal dos
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Direitos da Criança. Em  1989, co m em o ran d o  os tr in ta  anos da p rim eira  D eclara
ção, os países que fo rm am  a O N U  subscreveram  a Convenção sobre o Direito da 
Criança, ap ro v ad a  pela  A ssem b lé ia -G era l das N ações U n id as  em  2 0 .1 1 .8 9 . O  
C o n g re s so  N a c io n a l  b ra s ile iro  a d o to u - a  em  1 4 .0 9 .9 0 , a tra v é s  do  D e c re to  
Legislativo 28 . A ra tificação  o co rreu  com  a pub licação  do  D ecre to  9 9 .7 1 0 , de 
2 1 .1 1 .9 0 , através do qua l o P res id en te  da R ep ú b lica  p ro m u lg o u  a C o n v en ção , 
tran sfo rm an d o -a  em  lei in terna .

D ireitos humanos C o n ju n to  de direitos subjetivos básicos, ineren tes a todos os se
res h u m an o s, in d e p en d e n te m e n te  de sua raça, cor, sexo, n ac io na lidade  ou classe
social e que os p ro tegem  do Estado  e dos dem ais cidadãos.

«
D ireitos humanos de terceira geração O s direitos da solidariedade: a) d ire ito  ao 

desenvolvim ento; b) d ireito  a um  am bien te  sadio e ecologicam ente equilibrado; c) 
direito à paz; d) d ire ito  de p ropriedade sobre o patrim ônio  com um  da hum anidade.

D ireitos para os trabalhadores O  p ró p rio  d ire ito  de greve, a jo rn ad a  sem anal, o 
salário m ín im o , as férias.

Discricionalidade Im posição  de co n d ic io n am en to  restritivo .

Distributividade C rité rio  de p referência  pelos m ais necessitados na  prestação de 
um  serviço púb lico .

Dotação orçamentária Alocação de recursos previstos na Lei de D ire trizes O rç a 
m entárias e na Lei O rçam en tá ria .

Doutrina da Proteção Integral N ova concepção  ju ríd ica  segundo  a qual G overno , 
Estado e Sociedade são obrigados a prop iciar, a todas as crianças e adolescentes, o 
respeito  a seus d ire itos fundam en ta is . Pode resum ir-se em dois p o n to s  principais: 
1). As crianças (e adolescentes) possuem  todos os d ireitos consagrados aos adu ltos, 
além  de um a série de d ire itos p róp rio s, p o r se enco n tra rem  n u m  estágio especial 
de desenvo lv im en to  físico e m en ta l. 2). Fam ília, Estado  e Sociedade são so lidaria
m en te  obrigados na garan tia  de tais d ire itos.

D outrina da Situação Irregular A d o u trin a  que o rien to u  o C ód igo  de M enores. 
Preconiza a a tuação  do Estado, através do Jud iciário , sem pre —  e apenas —  q u a n 
do o menor se en co n tre  em  algum a situação considerada irregular. O  pressuposto  
su b ja c e n te  d e s ta  d o u tr in a  à a p lic aç ão  da  lei c o n d u z  n e c e s sa r ia m e n te  a u m a
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rotulação e discrim inação do menor, porquan to  não se enquadraria na sociedade 
regular, isto é, a sociedade afluente.

Eixo da Defesa C on jun to  de órgãos do Poder Público e da Sociedade Civil que 
devem prom over a responsabilização juríd ica dos violadores dos direitos das crian
ças e adolescentes.

Eixo da Promoção C on ju n to  de atores sociais e de entidades públicas e privadas 
que tratam  da form ulação e aplicação de políticas públicas, garantidoras dos direi
tos das crianças e adolescentes. Tam bém  inclui os espaços públicos de deliberação 
e os instrum entos da política de atendim ento .

Eixo do Controle C onjun to  de entidades da Sociedade Civil que realizam a vigi
lância do cum prim ento  da C onstitu ição , das Leis e das ações definidas no eixo da 
p ro m o ç ã o . In c lu i os espaços de d iscussão  sobre  os in te resses  v in cu lad o s  à 
efetivação dos direitos da criança e do adolescente. E por excelência o espaço da 
m obilização social em favor dos direitos infanto-juvenis.

Equidade é a adaptação ou m esm o correção da lei na sua aplicação aos casos con
cretos, visando à proteção do mais fraco.

Espaços institucionais Instâncias de discussão e deliberação sobre questões de in 
teresse público.

Estado do Bem-Estar Social Concepção política em que o Poder Público assume 
a prom oção do bem -estar dos cidadãos, m ediante políticas sociais de caráter u n i
versal e gratuito.

Estado Social C oncepção segundo a qual o Estado assume funções assistenciais, 
cuidando dos desam parados, protegendo os trabalhadores, fornecendo benefícios, 
aposentadoria, abrigo etc.,

Estado-de-direito Estado no  qual os órgãos suprem os de poder —  aqueles que 
im põem  as norm as, no caso o Executivo e o Legislativo —  subm etem -se às mes
mas norm as que são im postas aos cidadãos.

Estratégico Diz-se do fator que tem  poder de alavancar ações que perm itam  al
cançar os objetivos desejados, levando em conta todas as circunstâncias, interesses 
e forças em jogo.
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Família natural C om unidade  form ada por um  dos pais, ou  am bos, e os seus filhos.

Família substituta A fam ília que acolhe um a criança em  caráter p e rm an en te .

Fórum de Defesa dos D ireitos da Criança e do Adolescente A rticu lação  de e n ti
dades da Sociedade C ivil com  a finalidade de d iscu tir tem as ligados à defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, escolher os representantes da Sociedade C i
vil para os conselhos deliberativos paritários criados pelo E statu to  da C riança  e do 
A dolescente e subsidiá-los na elaboração, con tro le  e avaliação de políticas públicas.

Função pública A tiv idade  que, m esm o sendo  fe ita  p o r u m a e n tid ad e  p rivada ,
tem  interesse púb lico .

«
Fundação N acional do Bem-Estar do M enor FUNABEM  C riada  pela Lei federal 

4 .5 1 3 , de I o de dezem bro  de 1964, ed itada  pelo governo m ilitar, que estabeleceu 
a Política do Bem-Estar do Menor S im etricam en te  à F U N A B E M , foram  criadas, em 
nível estadual, as F E B E M ’s.

Fundos (públicos) especiais R ecursos p ú b lico s  v in cu lados p o r  lei ao f in an c ia 
m en to  de de term inadas atividades de in teresse social. N a  p rá tica  são contas espe
ciais destinadas a cap ta r recursos tan to  do T esouro com o de ou tras  fontes para  fins 
p ré -d e te rm in ad o s. D e acordo com  a Lei 4 .3 2 0 /6 4 , fundo  especial é “o produto de 
receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. O s fu n d o  são criados 
p o r lei; têm  receitas especificadas na p ró p ria  lei; destinam -se à realização de servi
ços ou  ob jetivos p rev iam en te  d e te rm in ad o s; têm  norm as especiais de aplicação, 
isto é, especificidades de gestão, prestação e to m ad a  de contas

Garantia In s tru m e n to  que p erm ite  ao cidadão  recorrer à au to rid ad e  ad m in is tra 
tiva ou  jud ic iá ria  -, caso seja desrespeitado  em  seu d ire ito , para  fazer valer o seu 
d ire ito .

Garantias constitucionais P ro teção  assegurada a cada cidadão  e lim ites im postos 
pela C onstitu ição  federal ao Poder Público em  benefício do cidadão. São exemplos 
de garantias constitucionais o habeas corpus, o m andado  de segurança, en tre  outros.

Gerações dos direitos humanos A prim eira  co n stitu in d o -se  de direitos civis e po
líticos, p resentes nas p rim eiras declarações de d ireitos: d ire ito  à vida, à liberdade, 
à p rop ried ad e , à segurança, ao vo to , à livre associação, à ivre m anifestação  de pen-
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sarnento, à igualdade perante a lei; e a segunda geração com posta dos direitos so
ciais: ao trabalho em condições dignas, à assistência social, à proteção ao trabalho 
da m ulher e das crianças, ao ensino e acesso ao conhecim ento, à intervenção do 
Estado na econom ia para proteger os mais pobres, etc.; a terceira refere-se aos d i
reitos da solidariedade (ver adiante).

Gestão pública A dm inistração dos negócios da esfera pública, por m andato ou 
delegação da Sociedade Civil.

Guarda Institu to  através do qual a criança ou adolescente passa à vigilância, zelo 
e proteção de um  adulto, cham ado de guardião.

Habeas corpus Ação judicial que tem por objetivo proteger a liberdade de loco
moção, isto é, o direito de ir, vir e perm anecer nos lugares. E previsto no art. 5o da 
C onstituição, no inciso LXVIII: Conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomo
ção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Habeas data Ação destinada a garantir ao cidadão ter acesso a informações a seu 
respeito, existentes em bancos de dados públicos (em repartições públicas) ou 
particulares (m antidos por instituições privadas, como o SPC, o TeleCheque, etc.). 
Está previsto no art. 5o, inciso LX X IEConstituição de 1988: Conceder-se-á “habeas 
data”:a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público;b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, administrativo ou judicial.

Habilidade interpessoal capacidade de lidar com as pessoas de m odo justo  e 
com petente.

Hipossuficientes (partes) As partes hipossuficientes são aquelas que, em razão da 
falta de recursos ou de sua fragilidade, merecem ser tratadas com m aior cuidado 
—  aí se enquadram  as crianças e adolescentes.

Ilegalidade Ato que contraria a lei frontalm ente. Se um  policial exigir dinheiro 
para defender a pessoa, estará com etendo um  ato ilegal.

Imputabilidade A possibilidade legal de receber um a punição por seus atos. A 
C onstitu ição  do Brasil dispõe que até a idade de 18 anos um  adolescente não
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pode ser pun ido . A rt. 228 São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial. Essa “legislação especial” é o E sta tu to  da 
C riança e do A dolescente.

Infração penal O term o “infração” é genérico, abrangendo os “crim es”, os “deli
to s” e as “co n trav en çõ es” . O an tigo  C ódigo  de M enores u tilizava a expressão 
infração penal para designar qualquer delito, fosse crim e ou contravenção, pra tica
do pelo “m en o r”.

Inquérito civil público Ação judicial conduzida pelo M inistério  Público em  de
fesa de interesse coletivo ou difuso.

Intefesse Tudo aquilo que é im p o rtan te  para um a pessoa ou grupo de pessoas. 
F requen tem ente  os interesses na sociedade são conflitantes; consequentem ente  ge
ram  desen tend im en to .

Interesses transindividuais O m esm o que direitos coletivos e difusos.

Isonomia Sem elhança de rem uneração entre funções sem elhantes de Poderes dis
tin tos. Fala-se, p o r exem plo, de isonom ia salarial entre m em bros do Judiciário  e 
do M inistério  Público.

Juiz de Menores Figura central no Código de M enores: não só judicava, isto é, 
aplicava a lei, com o órgão do Poder Jud iciário , ao qual pertencia , mas d e tin h a  
poderes de vigilância, proteção e regulação da vida dos menores, e baixar norm as 
de caráter geral, que com plem entavam  a legislação.

Jurisdicional Jurisdição é um  poder do Estado de resolver os litígios, os desen ten
dim entos entre os cidadãos, usando da força, se necessário. Só o Poder Judiciário  
possui jurisdição, ou seja, n inguém  mais tem  o direito  de julgar o caso concreto  e 
de resolvê-lo usando a força. A natureza da função do Juiz da Infância e da Juven
tude  é de na tu reza  jurisd icional. A lém  de aplicar a lei ao caso concreto , o Juiz 
pode determ inar a execução da sentença, usando até a força policial, se for o caso.

Legitimação R econhecim ento  público que im plica aceitação.

Liminar Providência  que o ju iz  tom a, no início de algum a ação judicia l, para 
proteger o d ire ito  até que a ação seja julgada. L im inar não é um a ação judicial.

Mandado de injunção N orm a inferior para explicar (regulam entar) a aplicação de
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um  dispositivo constitucional ainda não regulam entado. C onsta da Constituição 
Federal no art. 5o, inciso LXXI : Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a fal
ta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu
cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Mandado de segurança G arantia que tem por objetivo proteger direito líquido e 
certo do cidadão, não am parado por habeas corpus ou habeas data, quando o res
ponsável pelo descum prim ento do direito for autoridade pública ou algum parti
cular, no exercício de atribuições públicas. Está previsto na C onstituição Federal, 
Art. 5o, inciso LXIX : (...) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus” ou “habeas data”, quando o respon
sável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Mandado judicial O rdem  proferida por algum órgão ou autoridade do judiciá
rio. Ele contém  um a determ inação que não pode ser discutida, deve ser cum prida, 
salvo se for visivelmente ilegal.

Medidas de proteção a) M edidas aplicáveis sempre que os direitos da criança e 
do adolescente forem ameaçados, b) C onjunto  de medidas previstas pelo Estatuto 
para crianças que tenham  praticado ato infracional. Levam em conta “as necessida
des pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecim ento dos vínculos 
familiares e com unitários” (art. 100). O  art. 101 do Estatuto enum era oito m edi
das de proteção: encam inham ento  aos pais ou responsável, orientação, apoio e 
acom panham ento tem porários, m atrícula em escola pública, inclusão em progra
ma de auxílio, tratam ento médico, inclusão em program a de tratam ento para de
pendentes de drogas, abrigo, colocação em família substituta.

Medidas sócio-educativas Pelo D ireito, são m edidas de natureza punitiva, mas 
não recebem esse nome para que não se prejudique a recuperação do adolescente 
autor do ato. Encontram -se no art. 112 do Estatuto, dispostas em ordem crescen
te de gravidade: advertência, prestação de serviços à com unidade, obrigação de 
reparar o dano, liberdade assistida, semiliberdade e internam ento.

Ministério Público De acordo com a Constituição Federal de 1988, o M inistério 
Público é “instituição perm anente, essencial à função jurisdicional do Estado, in
cum bindo-lhe a defesa da ordem  jurídica, do regime dem ocrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis”(art. 127).

383



G L O S S Á R I O

Municipalizaçao Descentralização da adm inistração pública em favor dos m u n i
cípios. Os principais poderes do m unicípio estão expressos no art. 30 da C onsti
tuição do Brasil.

Normatização Ato de enquadrar determ inada situação num  sistema de regras.

Notificação Com unicação oficial. Através de um a notificação, o Conselho Tutelar 
leva suas decisões ao conhecim ento dos interessados.

Objetivo Resultado da ação que perm ita alcançar um a situação futura desejada, 
em que os p rob lem as em foco estejam  resolvidos. Essa form a de co n ce itu a r
objetivo tem a vantagem de criar um a visão da solução a ser im plantada.*
Oitiva Ato de ouvir, num  procedim ento judicial. Audiência.

Ordem vinculadora Disposição que gera um conjunto  de obrigações.

Organizações da Sociedade Civil G rupos ligados estável m ente em torno de in te
resses de classe ou de com unidades.

Organizações Não-Governamentais ONGs Entidades da Sociedade Civil constitu
ídas sem fins lucrativos para prestação de serviços e intervenções de interesse social.

Órgão autônomo N ão subordinado hierarquicam ente a nenhum  outro  órgão.

Órgão controlador Aquele que exerce a função de controlar a execução das ações 
de outros órgãos ou entidades. Os conselhos de direito são ao mesmo tem po ór
gãos deliberativos e controladores das políticas relativas à criança e ao adolescente.

Órgão de governo Órgão público vinculado ao Executivo. Os Conselhos de D i
reitos e os Conselhos Tutelares são órgãos públicos e tam bém  órgãos de governo.

Órgão deliberativo E aquele que decide. N a m aior parte das vezes, os órgãos de 
deliberação são colegiados, sendo a decisão tom ada por m aioria de seus m em bros. 
E o caso dos conselhos de direitos. Se são deliberativos, os conselhos não serão exe
cutores, ou seja, eles apenas determ inarão quais ações devem ser executadas, e ou
tros órgãos, do próprio poder público (como as secretarias de governo) ou da soci
edade civil executarão as ações.

Órgão permanente Perm anente significa perene, con tínuo , duradouro , estável. 
OpÕe-se à expressão “tem porário”: um a vez criado, não pode ser extinto.
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Órgão público Entidade estatal que não tem personalidade própria, mas se in te
gra à estrutura de uma pessoa jurídica, que pode ser a União Federal, os Estados 
ou municípios, em relação aos conselhos de direitos, e exclusivamente os m unicí
pios, no caso dos conselhos tutelares.

Paradigm a Visão com partilhada sobre determ inada realidade, m odelando as con
cepções e modos de agir das pessoas.

Parceria Cooperação entre pessoas jurídicas ou físicas, mediante contrato, com a 
finalidade de realizar interesses comuns.

Participação direta Forma de participação popular na gestão pública prevista na 
Constituição Federal de 1988, no art. I o, parágrafo único: “Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretam ente, nos ter
mos desta C onstituição”. Uma das formas é a participação nos Conselhos de D irei
tos, entre outras.

Participação social Engajam ento dos cidadãos na discussão, elaboração, controle 
e avaliação de políticas públicas e outros assuntos de interesse geral.

Pátrio poder Um poder-dever atribuído aos pais em benefício dos filhos. Os pais 
só podem usá-lo para a realização desse dever.

Pessoas jurídicas A semelhança da pessoa hum ana, existem pessoas chamadas ju
rídicas, cuja existência decorre do D ireito. São as empresas; as sociedades com erci
ais; as associações civis, como os conselhos de m oradores, clubes de mães, entida
des esportivas etc.

Política de atendimento C onjunto  de ações do governo e da sociedade civil que 
visam a garantir às crianças e adolescentes os seus direitos fundam entais.

Políticas Sociais Básicas Ações governamentais destinadas a garantir os direitos 
fundam entais a todas as crianças e adolescentes, independentem ente de sua condi
ção. São as políticas públicas relativas à saúde, educação, segurança, transporte, 
habitação etc.

Políticas de Garantia de Direitos Atendem  as crianças e adolescentes em situação 
de extrema carência ou de risco, resultante da ação ou omissão dos adultos e de 
sua própria conduta, como é o caso dos autores de ato infracional. São medidas de 
proteção que visam salvaguardar os direitos básicos de tais crianças e adolescentes.
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Políticas de Seguridade Social Políticas públicas de assistência social direcionadas 
à garantia dos m ínim os sociais a grupos de crianças e adolescentes que se encon
tram  em estado de carência.

Presunção E o mesmo que suposição. Julgam ento segundo hipóteses assumidas 
como prováveis.

Prevenção C onjun to  de medidas do Poder Público e da sociedade civil destinadas 
a “ prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adoles
cente” (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 70).

Prioridade absoluta Inclui seguintes situações: a) primazia: em quaisquer c ir
cunstancias as crianças têm o direito de receber proteção e socorro antes de qual
quer o u tra  pessoa; b) precedência: no a ten d im en to  nos serviços públicos (por 
exemplo, nos hospitais), as crianças serão as prim eiras; c) preferência: são os p rin 
cipais destinatários na form ulação e na execução das políticas sociais públicas 
(educação, saúde, etc.); d) privilégio: devem receber a m aior parte dos recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Prognóstico Predição sobre o estado futuro  mais provável, caso não seja feita ne
nhum a ação corretiva da situação presente.

Projeção visualização do desenvolvim ento de um a situação no futuro.

Promulgar O rdenar a publicação de um a lei.

Provocação Q uando se diz que determ inada autoridade age por provocação signi
fica dizer que ele, ainda que tenha conhecim ento do fato, nada pode fazer até que 
alguém , oficialm ente, venha pedir a sua intervenção. O juiz, em regra, age por 
provocação, ou seja, o M inistério Público, os pais, ou qualquer interessado dirige- 
se ao juiz e pede, através de um a ação judicial, para que ele tom e tal ou qual p ro 
vidência. Já o M inistério Público, a Polícia e outros órgãos públicos podem  agir de 
ofício (ex officio), ou seja, sem que ninguém  os provoque, eles podem  tom ar as 
providências cabíveis.

Qualidade da parte A condição de qualquer litigante, ao entrar em questão judicial.

Regulamentação D eterm inação das aplicações concretas de determ inadas deci
sões ou de um a lei. Assim se diz que o Estatu to  regulamenta o art. 227 da C ons
tituição Federal.
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Remissão Espécie de perdão  que é conced ido  pelo p ro m o to r ou pelo juiz, em  
crim es de m enor im portânc ia , quando  se en tende  que o adolescente m erece um a 
chance de se recuperar.

Reordenamento A daptação  de norm as antigas ou criação de novas norm as a p a r
tir de um  fato legislativo im p o rtan te . O  ECA , po r exem plo, criou a exigência de 
redefinição de papéis de órgãos públicos (com o o Ju izado da In fância e Juven tude, 
M in isté rio  Público, a polícia) e de alterações nos esta tu to s  de m uitas  en tidades 
privadas, com o as O rganizações N ão-G overnam en ta is  O N G s que lidam  com  cri
anças e adolescentes.*
Representação (1) D elegação de poderes conferidos pelo povo, po r m eio de vo

tos, a certas pessoas, a fim  de que exerçam  em nom e dele as funções próprias dos 
órgãos eletivos da adm in istração  pública. Segundo Norberto B obbio, “um mecanis
mo político particular para a realização de uma relação de controle (regular) entre 
governados e governantes”.

Representação (2) R equerim en to  d irig ido à au to rid ad e  para apuração de algum a 
denúncia , para que ele to m e  as providências cabíveis.

Requisitar serviços Solicitar com  au to ridade  os serviços especializados do p o der 
público. R equisitar não é pedir, é exigir.

Retaguarda A poio que a Sociedade Civil deve p restar às en tidades de defesa dos 
d ire itos da criança e do ado lescen te , tan to  na lin h a  de su p o rte  à ação dos seus 
represen tan tes nos conselhos deliberativos, com o no  con tro le  e avaliação do seu 
desem penho .

Revogação de uma lei U m a lei é “revogada” quando  perde sua validade por co n ta  
de o u tra  lei m ais recente. É com o se a lei nova passasse um a borracha, apagando a 
lei anterior. Em  outras palavras, é a “m o rte” da lei. O  E sta tu to  revogou o C ódigo  
de M enores.

Rotulação Q ualificação , em  geral sim plista  e im p ró p ria , de alguém  ou algum a 
coisa. N o  caso da criança ou adolescente carentes, im plica a im posição de um a 
im agem  social negativa, d iscrim inató ria , pela sociedade.

Sancionar A provar em v irtude  de com petência. Assim , a au to ridade  com peten te  
sanciona um a lei.
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Seletividade A seletividade inclui um a escolha (seleção).

Serviço de Atendimento ao Menor SAM, vinculado ao M in istério  da Justiça pelo 
C ó d ig o  de M en o re s  (1 9 2 7 ) . N as u n id a d es  do SA M , p ra tic av a -se  a p o lític a  
correicional-repressiva.

Simbólico Tudo o que é p roduzido  pela m en te  h u m an a  para representar realida
des que estão além  do m u n d o  m aterial, concreto. N este  sen tido , a p rópria  lingua
gem  é sim bólica. Assim tam bém  a cultura.

Sistema C o n ju n to  de elem entos articulados segundo um  p rincíp io  de fu n c io n a
m ento  com um . O s planetas do sistem a solar, ou os órgãos do corpo hum an o , for
m am  sistem as, po is re lac ionam -se  d en tro  de um  lógica de fu n c io n a m e n to , de 
m odo que, alterando-se a posição de qualquer dos elem entos, alterar-se-á o m odo 
de p roceder do con jun to

Sistema de Garantia de Direitos C om posto  de três grandes eixos, em  to rno  dos 
quais se a linham  órgãos do Poder Público e da sociedade civil. O s três eixos são 
denom inados Prom oção, C on tro le  Social e Defesa.

Sistema inquisitório V igorou na A ntiguidade e na Idade M édia, no processo pe
nal. C onsistia  em reunir, na figura do juiz de instrução , o papel de acusador e, ao 
m esm o tem p o , defensor do réu . E ra o ju iz  q u em  com andava as investigações, 
apontava o au to r do crim e e propiciava a sua defesa. Dessa m aneira, desaparecia o 
co n trad itó rio  e, com  ele, a possibilidade de defesa.

Sociedade Civil O  co n ju n to  de cidadãos que com p õ em  o corpo  social da n a 
ção, c o m p a rtilh a n d o  n o rm as, valores cu ltu ra is  e in teresses, que in flu en c iam  a 
fo rm ação  de o rgan izações e m o v im en to s  sociais. O  ad je tivo  “c iv il” m arca  a d i
fe ren ça  com  o c o n ju n to  de re p re se n ta n te s  do p o d e r  p o lític o  in s ti tu c io n a l o 
p o d e r p ú b lico .

Solidariamente responsáveis Todos e cada um  dos interessados respondem  pelo 
cu m p rim en to  de algum a obrigação legal contraída.

Substância entorpecente Substância tóxica que p roduz  estado agradável de em 
briaguez, e a que o organism o se hab itua , v indo a to lerar doses grandes, mas que 
provocam  a necessidade cada vez m aior de uso, acarretando progressivas p e rtu rb a 
ções físicas e m entais.
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Sujeito de direitos Pessoa capaz de d ireitos, segundo a lei. Todo ser h u m ano  é, 
em regra, um  sujeito  de direitos. M as nem  sem pre foi assim. N a  an tigü idade, e 
m uito  recentem ente, en tre  nós, havia hom ens e m ulheres sem quaisquer direitos:
os escravos.

Term o de a ju stam en to  de c o n d u ta  A cordo resu ltan te  de inquérito  civil público , 
em que o adm in istrado r se com prom ete a m odificar seu com portam en to , reconhe
cendo o d ireito  da ou tra  parte.

Titular de ações publicas Q uem  inicia qualquer p roced im ento  judicial de in te 
resse da sociedade. O  M inistério  Público, po r exem plo, é quem  inicia o p roced i
m ento  de apuração de ato infracional a tribu ído  a adolescente.

Tutela (1) Assistência ou proteção in stitu ída  em favor de alguém .

Tutela (2) In s titu to  pelo qual o juiz nom eia um  p ro te to r para crianças ou adoles
centes cujos pais ten h am  falecido ou, po r qualquer razão, tenham  perd ido  o pátrio  
poder (abandono , m aus-tratos, doença m enta l etc.).

Uniformidade e equivalência dos serviços O  prim eiro  term o im plica a prestação 
do serviço de m odo  igual para todos. O segundo a obrigação de igual qualidade 
do serviço p restado , qualquer que seja o público  destinatário .

Universalidade do atendimento O  mais fundam ental p rincíp io  de justiça: o que 
um  pode fazer, os ou tros tam bém  têm  o d ire ito  de fazer.

Vitimizados Pessoas em situações especiais de violação de d ireitos, enquadráveis 
nas hipóteses genéricas do art. 98 do E sta tu to , isto é, ação ou om issão da socieda
de ou do Estado; falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e a p rópria  con
du ta  da criança ou adolescente.
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Eis a razão fundam ental 
da publicação deste livro. Ele 

pretende divulgar esta 
in terpretação do Estatu to , de 

m odo  que se torne inspiração e 
m odelo de educação de todos os 

agentes envolvidos neste sistema: 
educadores populares, 

conselheiros de direitos e 
tutelares, advogados, assistentes 

sociais, policiais civis e militares, 
executivos e dirigentes 

m unicipais, juízes, prom otores, 
m em bros de Organizações N ão- 

G overnam entais e parlam entares.
M argarita Bosch Garcia 

C oordenadora  do Projeto

E Q U IP E  D E  E D U C A D O R E S  
Ao longo de quatro  anos, o 

C E N D H E C  capacitou mais de 
8 .000 pessoas para a 

im plem entação do Sistema de 
G arantia  de D ireitos. C on tou , 

para isso, com  um a equipe 
m ultidisciplinar, com posta dos 

seguintes educadores: 
Edson Araújo Cabral, 

filósofo, consultor de 
aprendizagem  organizacional. 

Margarita Bosch Garcia, 
educadora, consultora de 

aprendizagem  organizacional. 
Milena Raiter Costa, 

assistente social. 
Paulo César Maia Porto, 

advogado. 
Valeria Nepomuceno, 

assistente social.
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O Centro Dom Helder Câmara - CENDHEC vem 

desenvolvendo há quatro anos um programa de capacitação e 
treinamento de pessoal na área dos direitos da Criança e dó 
Adolescente, para agentes sociais e técnicos que lidam 
profissionalmente com os temas conexos: conselheiros de direitos 
e conselheiros tutelares, educadores populares, policiais civis e 
militares, operadores do direito, agentes comunitários de saúde, 
guardas metropolitanos, professores e diretores de escolas

Ó
públicas.

Este livro é uma tentativa de oferecer um referencial 
teórico sólido, apoiado na reflexão coletiva e na prática do 

CENDHEC, em dez anos de atividades no campo da proteção 
jurídico-social de crianças e adolescentes vítimas , de violência e 
exploração e da responsabilização sócio-educativa de 

adolescentes em conflito com a lei, com a capacitação daqueles 
diversos públicos-alvo. x
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