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O crescimento das variadas formas de violência urbana e rural vem
focalizando a atenção de diversos atores sociais na condução de atividades
que possam propor medidas para um enfrentamento eficaz.

No entanto, é possível observar que, a despeito de um grande esforço
epistemológico para compreender o fenômeno das violências, os modelos
teóricos e as medidas propostas não vêm sendo bem sucedidos em realizar o
que se espera na prática: a redução da ocorrência das violências.

Os índices que se propõem a medir a violência apresentam-se cada
vez mais preocupantes e o Brasil vem sendo destacado por organismos
internacionais como um dos mais violentos no mundo.

Essa atmosfera de insegurança e de desordem pública faz com que
cada vez mais pessoas assumam o discurso da repressão com o qual tentam
sustentar que, nesse quadro, somente mais violência pode gerar melhores
dias.
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Em algumas áreas do território nacional, vive-se em um estado de
violência que não tem um caráter eventual, mas se constitui em uma situação
cotidiana da vivência da população, como a fome, o desemprego e a exclusão
social, que são expressões da mais cruel violência.

A par disso, ouve-se o discurso de alguns especialistas em segurança
pública e criminologia, como o de Bergamini (1993, p. 16 ): “sem embargo, o
que se vê é que, apesar do otimismo dos elaboradores das sucessivas novas
teorias e doutrinas, e de seus adeptos, os crimes não diminuem, nem diminuem
a sua gravidade e variedade, mas [ocorre] o contrário”.

Para oferecer resposta a esse contexto, diversas propostas de políticas
públicas têm sido formuladas, porém, por falta de sistematização, entre outros
problemas, elas são arquivadas para posterior recuperação, o que acaba por
não ocorrer.

Esse é o espaço de inserção desse estudo preliminar, num esforço
para conhecer o que foi produzido pela Câmara dos Deputados sobre propostas
de políticas públicas para o enfrentamento das violências e de iniciar a sua
sistematização.

Constitui-se, portanto, em uma primeira fase de um trabalho maior
que pretenderá analisar as propostas de políticas públicas para o enfrentamento
das violências e a sua evolução ao longo do tempo. Um dos seus principais
propósitos é servir de fonte de informação e de apoio aos interessados em
desenvolver projetos de pesquisa nessa área.
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O objeto desse estudo preliminar inclui as propostas de políticas
públicas para o enfrentamento das violências, com especial ênfase para aquelas
que se refiram à adolescência.

Os seus objetivos são:
a) conhecer as propostas publicadas pela Câmara dos Deputados,

em matéria de propostas de ações de políticas públicas para o enfrentamento
das violências, que foram formuladas em eventos corridos nos últimos cinco
anos;

b) levantar se existem propostas que se refiram especificamente à
adolescência;

c) sumariar as sugestões da publicação que oferecem a maior
quantidade de propostas de ações para o enfrentamento das violências na
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adolescência e analisá-las em conformidade com as categorias apresentadas
pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) na obra A Violência
Juvenil nas Américas: Estudos inovadores de pesquisa, diagnóstico e prevenção
(McAlister, 1998) e com a conceituação atual de cultura de paz, formulada
pela Organização das Nações Unidas (ONU);

Em síntese, os motivos que justificam a presente iniciativa são as
seguintes:

a) muitos eventos relativos à formulação de políticas públicas para o
enfrentamento da violência na adolescência vêm sendo realizados de forma
não integrada. Essa falta de sistematização pode prejudicar a análise, o avanço
das propostas e a sua efetivação em diplomas legais;

b) as abordagens teóricas subjacentes às sugestões propostas por
diversos atores sociais à Câmara dos Deputados nem sempre aparecem
claramente evidenciadas nos documentos disponíveis. Considerando que o
enfrentamento das violências na adolescência representa um desafio não
somente nacional, mas também global, é vantajoso realizar uma verificação
sobre a compatibilidade entre essas propostas e o preconizado pela
Organização Pan-americana de Saúde.
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Violência e agressividade - O conceito tradicional de violência vem
sendo questionado pela comunidade científica, pois exclui diversas dimensões
do contexto humano que já se encontram consagradas nos estudos das ciências
sociais.

Michaud (1989) introduz duas definições tradicionais de violência
que foram elaboradas sob a ótica do pragmatismo. Essas duas concepções
coincidem em afirmar que a violência é “uma ação direta ou indireta, destinada
a limitar, ferir ou destruir as pessoas ou os bens”.

Em sua análise, Michaud (Id., Ibid., p.11) argumenta que esse tipo de
definição iguala os danos causados às pessoas, àqueles sofridos pelos bens e
que, por tentar ser demasiadamente objetiva, reduz a abrangência do significado
de violência.

A definição utilizada por McAlister (1998, p.7) segue a mesma lógica
das formulações objetivas e pode ser definida como “o uso da força física, ou
a ameaça de seu uso, com a intenção de causar dano físico a uma pessoa ou
a um grupo”.
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Na literatura internacional de psicologia, é comum encontrar-se a
utilização do termo agressividade ao invés de violência. Bandura (1973, p. 5),
define agressividade como “o comportamento que resulta em dano pessoal
ou na destruição da propriedade”. Essa conceituação é muito semelhante às
exemplificadas por Michaud e propostas pelas escolas tradicionais da
criminologia. Dessa forma, para os efeitos argumentativos no presente trabalho,
considera-se a expressão “violências” um sinônimo de agressividade.

Após uma análise preliminar das definições clássicas de violência,
acima apresentadas, é possível verificar que elas se focam no plano físico
dos indivíduos e no plano econômico dos bens. Outras dimensões do contexto
humano, como a moral e a ética, por exemplo, não são bem caracterizadas.

Devido ao sentido estrito que essas definições possuem, alguns
autores propõem conceitos mais amplos para a violência, que incluem as
dimensões afetivas, cognitivas, econômicas, espirituais e culturais, o que permite
uma análise bem mais rica em possibilidades de categorização.

Porto (apud Walselfizs, 2002, p.17) assevera que:

“assistimos, nas últimas décadas, a um alargamento
do entendimento da violência, uma

reconceitualização, pelas suas peculiaridades atuais

e pelos novos significados que o conceito assume
[...] de modo a incluir e a nomear como violência

acontecimentos que passavam anteriormente por

práticas costumeiras de regulamentação das relações
sociais.”

Nesse mesmo sentido, o Ministério da Saúde propõe o seguinte conceito de

violência: “é o evento representado por ações realizadas por indivíduos, grupos,
classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a

si próprio ou a outros” (Minayo e Souza, apud Ministério da Saúde, 2002).

Essa definição proporciona uma abrangência adequada para o fenômeno
das violências, pois inclui elementos essenciais para a sua análise detalhada. Além

disso, possibilita o questionamento da adeqüabilidade da utilização do termo violência

por ser demasiadamente amplo na qualidade de categoria de inteligibilidade.
Ademais, permite, ainda, a compreensão do fracasso de medidas gerais para

o enfrentamento das violências, pois a partir das concepções tradicionais

anteriormente apresentadas, surge a questão: de qual tipo de violência se trata de
estudar e de propor uma estratégia de enfrentamento? Essa é a primeira pergunta

significativa a ser formulada.
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Por isso, neste texto, será adotada a forma plural “violências”, com objetivo

de melhor expressar a multiplicidade de seus tipos, das características dos fenômenos
a ela associados e a sua complexidade, como já bem definida pela produção acadêmica

atual.

Com essa concepção, trata-se de significar que uma análise das variadas
expressões das violências deve considerar a elevada complexidade do tema, evitando-

se explicações simplistas, causas únicas e abordagens limitadas.

Esse enfoque permite tanto uma adequada possibilidade de generalização,
sem a qual não se produz conhecimento científico, quanto a análise das violências

sobre a ótica de categorias específicas que proporcionem uma melhor aproximação

teórica de suas múltiplas facetas.
Sobre esse tema, Milani (2004, p.13) argumenta que:

“Um dos motivos desse distanciamento entre a

produção acadêmica, de um lado, e a formulação de
políticas públicas e implementação de programas de

intervenção [para o enfrentamento das violências],

de outro; reside na multiplicidade de modelos
explicativos que, de forma fragmentada, disputam a

primazia de definir ‘a’ causa da violência.”

Para esse pesquisador, a busca de uma causa única para a violência tem
impedido avanços nesse campo. E “fracassa em admitir as mazelas sócio-econômicas

do país e em perceber que toda injustiça é uma forma de violência e um empecilho à

paz.” (Id., Ibid., p.9)
Por isso, é possível concluir parcialmente que a definição tradicional de

violência exclui dimensões importantes para a sua compreensão. Dessa forma, será

utilizada a proposta de definição adotada pelo Ministério da Saúde nas considerações
que se seguirão por garantir a inclusão de importantes dimensões de análise.
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O marco teórico adotado para a realização da análise do conteúdo das
propostas de políticas públicas de enfrentamento das violências segue o modelo

geral das teorias de aprendizagem social. O principal aporte dessas teorias se refere à

compreensão dos processos de microgênese tanto das violências, quanto dos
comportamentos pró-sociais, que “são aqueles que beneficiam outras pessoas” (Staub,

1978, p.2).
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Sobre esse tema, García-Pablos (2002, p.373) explica que as teorias
de aprendizagem social utilizam-se do mesmo modelo teórico-compreensivo
para explicar tanto a ocorrência das violências, seus valores, suas técnicas e
justificativas, quanto a dos comportamentos pró-sociais.

Não é um dos objetivos desse trabalho fazer uma apresentação
extensiva das teorias de aprendizagem social, portanto, o modelo teórico
proposto pelo professor Albert Bandura será introduzido de forma sucinta e
ilustrativa, como descrito por McAlister (1998), em sua publicação “A Violência
Juvenil nas Américas: Estudos Inovadores, Pesquisa, Diagnóstico e
Prevenção” (p.31-39).

As formulações de aprendizagem social partem de um pressuposto
geral de que a aprendizagem é um processo ativo no qual o indivíduo busca
respostas que lhe ofereçam conseqüências que lhe proporcionem satisfação.

Esse enfoque propicia o entendimento de que, apesar das atitudes e
habilidades serem diferentes em cada tipo de violência, o processo que analisa
a aquisição dessas ações é o mesmo. Sobre esse ponto, McAlister chega a
afirmar que “ [esses] conceitos teóricos [de Bandura] também ajudam a
explicar a violência coletiva e institucional, quando grupos humanos ou nações
inteiras reagem de acordo com suas atitudes de habilidades [...] para resolver
conflitos “.

Com essa argumentação, o pesquisador da OPAS procura mostrar
que esse modelo se presta a explicar a multicausalidade da violência e a
propor modos eficazes de intervenção.

No entanto, é necessário alertar que, se assim fosse, se já houvesse
sido formulado um modelo que possibilitasse tal grau de compreensão e a
respectiva capacidade de intervenção, a escalada das violências não estaria
aumentando e sim, diminuindo.

O anteriormente afirmado não depõe contra o mérito das teorias de
aprendizagem social, somente esclarece que ainda não há um modelo
compreensivo geral, o suficiente, para possibilitar tanto a inteligibilidade teórica
do fenômeno das violências como um todo, quanto a formulação de medidas
efetivas para o seu enfrentamento. Além disso, é possível entender que um
modelo teórico-compreensivo tem por objetivo oferecer inteligibilidade sobre
um fenômeno. A etapa interventiva se reveste de características próprias e
está sujeita à multiplicidade de variáveis que podem não ter sido consideradas
na formulação desse modelo, o que serve de explicação provisória para o
fato do aumento da escalada das violências, apesar da existência de modelos
que expliquem o surgimento de suas ações.
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Porém, não se pode negar a importância da contribuição que os
modelos de aprendizagem social trouxeram à compreensão dos fenômenos
ligados às violências, à saúde pública e às políticas de melhoria de condições
sócio-econômicas, entre outras, motivo pelo qual servirá de marco teórico
principal neste trabalho.

A aprendizagem social se destaca, ainda, na explicação dos processos
comportamentais, pois distribui o foco de suas formulações entre o ambiente
e o indivíduo, estabelecendo que as atitudes e habilidades se aprendem mediante
a modelagem social e a experiência pessoal acerca das conseqüências dos
comportamentos.

Estabelece, também, que a seleção de determinado comportamento
será guiada pela avaliação que o indivíduo faz sobre as suas respostas ao
meio e a aceitabilidade, social ou moral, que elas têm, assim como as suas
expectativas em alcançar os objetivos desejados (Id., Ibid., p.35).

Não obstante seja baseada no pressuposto de que o comportamento
é controlado pelas suas conseqüências, empresta grande atenção ao meio
social e pode servir de modelo compreensivo de análise quanto ao eixo de
atuação das propostas de políticas públicas. Essa análise toma em conta se
as propostas estão relacionadas com a modificação dos diversos ambientes
nos quais os indivíduos ou grupos estão inseridos, se relativas à modificação
das conseqüências dos comportamentos ou se relacionadas com a
disponibilização de modelos pró-sociais.

McAllister (Ibid., p.35), a partir do entendimento da formulação
proposta por Bandura, apresenta quatro categorias que servem para analisar
as propostas de políticas públicas, a saber:

a) modificar o ambiente com a finalidade de reduzir as reações
excessivamente violentas ou mortais, agindo diretamente na disponibilidade
de meios físicos que possam causar danos, como armas brancas e armas de
fogo, por exemplo. Além disso, refere-se às medidas imediatas para coibir a
ocorrência das violências, como a proteção física dos indivíduos ameaçados.
Para os efeitos da análise, será considerada a categoria A;

b) modificar o ambiente de forma a amenizar as contingências que
possam ensejar conflitos. Nessa categoria se enquadram todas as ações que
têm por objetivo a melhoria de condições sócio-econômicas; formação e
aperfeiçoamento de agentes públicos; programas de profissionalização;
aperfeiçoamentos nos sistemas judicial, legislativo e executivo; realização de
obras públicas e execução de programas de recreação, entre outros. Para os
efeitos da análise, será considerada a categoria B;
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c) modificar as conseqüências para os comportamentos violentos e
para os não violentos. Essa categoria se refere às ações referentes à
coordenação entre a atividade policial e judiciária; ao encarceramento de
indivíduos; à presença ostensiva de agentes Poder Público nas comunidades;
às medidas de redução da impunidade, entre outras. Para os efeitos da análise,
será considerada a categoria C;

d) difundir padrões de comportamentos sociais positivos, com a
finalidade de estabelecer comportamentos pró-sociais. Refere-se às medidas
educacionais em geral que tenham por alvo a população e ao oferecimento
de serviços de terapia e de programas comunitários de esclarecimento. Para
os efeitos da análise, será considerada a categoria D.

Essas categorias serão utilizadas para a análise sumária das propostas
de políticas públicas para o enfrentamento das violências, em conformidade
com os objetivos propostos.
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Este estudo preliminar se constitui em uma pesquisa bibliográfica
nos documentos relativos às propostas para formulação de políticas públicas
para o enfrentamento das violências que se encontram disponíveis no acervo
bibliográfico da Câmara dos Deputados, com ano de publicação igual ou
posterior a 2000.

O período de tempo de cinco anos foi escolhido por ser representativo
do aumento do interesse da sociedade brasileira sobre esse tema e por permitir
que fossem atingidos os objetivos propostos. Não obstante, o trabalho continuará,
em fases posteriores, até atingir a análise das publicações dos últimos 20
anos.

A partir da restrição temporal do qüinqüênio 2000-2004, foi realizada
uma pesquisa no sistema de catalogação eletrônica do Centro de
Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (CEDI) em busca
das publicações, impressas pela Casa, que contivessem em seu título, no resumo
e/ou em suas palavras-chave as expressões políticas públicas e violência.

O conteúdo das publicações selecionadas foi examinado na busca
das seguintes informações:

a) de que forma estão organizadas as propostas para a formulação
das políticas públicas: se categorizadas ou dispostas em texto corrido.
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Consideram-se categorizadas, as propostas que se apresentam agrupadas,
segundo algum tipo de critério, seja por fase do desenvolvimento humano,
seja por área de atuação do Poder Executivo Federal, entre outras possíveis.
Por sumariadas, entende-se as propostas que se apresentam em forma de
itens de uma lista;

b) qual foi a distribuição temporal das publicações;
c) como a informação foi produzida, se houve a participação ampla

de setores da sociedade por meio de convenções, seminários, congressos ou
se a produção se restringiu aos agentes políticos;

d) se os documentos continham propostas específicas relativas ao
enfrentamento das violências na adolescência.

Além disso, a publicação que continha, de forma mais sistematizada,
a maior quantidade de propostas em relação ao enfrentamento das violências
na adolescência foi analisada com base no marco conceitual de referência
proposto por McAlister (1998), anteriormente descrito. Essa categorização
apresenta-se resumida na tabela abaixo:

Tabela 1 – Categorias de análise das propostas de políticas públicas para o
enfrentamento das violências

Proposta Categoria Elementos que serviram de indicadores
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• Redução da disponibilidade de meios físicos que
possam causar danos (armas brancas e armas de
fogo, por exemplo);

• Proteção à integridade física da vítima e do
agressor;

• Outros itens de natureza semelhante.

• Melhoria de condições socioeconômicas da
população;

• Formação e aperfeiçoamento de agentes públicos;

• Programas de profissionalização de indivíduos e
de comunidades;

• Aperfeiçoamentos nos sistemas judicial,
legislativo e executivo;

• Realização de obras públicas;

• Execução de programas de recreação;

• Outros itens de natureza semelhante.

Modificar o ambiente
com a finalidade de
reduzir as reações
excessivamente
violentas ou mortais

Modificar o ambiente
de forma a amenizar
as contingências que
possam

A

B



Genericamente, essas categorias podem ser entendidas como:
a) categoria A – ações que visem a promoção de ações pró-sociais,

bem como medidas preventivas de forma geral;
b) categoria B – ações que tenham por objetivo promover as

transformações estruturais nos diversos ambientes, proporcionando melhor
qualidade de vida à população. São aquelas que alteram os macro-cenários
econômico, educacional, de saúde pública, entre outros;

c) categoria C – ações que visem alterar as conseqüências das ações
violentas. Engloba a vigilância e a coerção, o que inclui a melhoria dos meios
para que as conseqüências das ações violentas sejam, efetivamente,
vivenciadas pelos infratores;

d) categoria D – ações educativas que proporcionem a prevenção
ou a reabilitação. Basicamente são políticas de informação, difusão de
conhecimento e treinamento que visem à população em geral.

• Coordenação entre a atividade policial e judiciária;

• Devido encarceramento de indivíduos;

• Presença ostensiva de agentes Poder Público nas
comunidades;

• Agravamento ou abrandamento de penas;

• Descriminalização de tipos penais;

• Nova tipificação criminal;

• Medidas de redução da impunidade;

•Outros itens de natureza semelhante.

• Medidas educacionais em geral que tenham por
alvo a população;

• Oferecimento de serviços de terapia (de diversos
tipos)

• Execução de programas comunitários de
esclarecimento;

• Outros itens de natureza semelhante.

Modificar as
conseqüências para os
comportamentos
violentos e para os
não violentos.

Difundir padrões de
comportamentos
sociais positivos, com
a finalidade de
estabelecer
comportamentos pró-
sociais.

C

D

Proposta Categoria Elementos que serviram de indicadores
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Introduzir o tema cultura de paz se faz necessário, pois uma das
premissas básicas das teorias de aprendizagem social é a de que os repertórios
de comportamentos violentos são substituídos por outros de natureza pró-
social. Isso significa que um enfrentamento eficaz das violências passa pela
promoção de ações que visem ao estabelecimento de uma cultura de paz. No
âmbito desse trabalho, é importante verificar se as medidas propostas estão
de acordo com o preconizado pela Organização das Nações Unidas (ONU)
nesse mister.

Coerente com a definição de violência adotada, tem-se o conceito de
cultura de paz preconizado pela ONU que, na Resolução da Assembléia Geral,
nº 53/243, de 13 de setembro de 1999, estabeleceu:

“Cultura de paz é um conjunto de valores,
atitudes, tradições, comportamentos e estilos de
vida que traduzem o respeito à vida, ao ser
humano e à sua dignidade, trazendo a um
primeiro plano o respeito aos direitos humanos
e o repúdio à violência em todo as suas formas
e a adesão aos princípios da liberdade, justiça,
solidariedade e tolerância, assim como a
compreensão entre os povos e as pessoas.”

Dessa definição, pode-se depreender que os elementos essenciais
para o estabelecimento de uma cultura de paz excedem áreas específicas do
contexto humano, como a saúde física e mental, estendendo-se para o plano
valorativo simbólico-cultural.

O principal desdobramento dessa constatação é a necessidade
imperiosa de que as políticas públicas de enfrentamento das violências não se
restrinjam a uma única categoria, porém que haja uma integração harmônica
de medidas educativas, sócio-estruturais e repressivas que tenham por objetivo
realizar uma transformação simbólico-cultural e desenvolver comportamentos
pró-sociais, enquanto reduzem a níveis aceitáveis os anti-sociais.

Assim sendo, é possível verificar que, segundo o referencial teórico
assumido, as categorias de análise propostas possibilitam inteligibilidade quanto
às propostas de políticas públicas para o enfrentamento das violências de
acordo com os aspectos abordados pela definição de cultura de paz, proposta
pela ONU.

6�
$��%����	$&�����	'���	�	�������������	���	(��)����*	��+���	���	$��'�����	,���������	'���

�-����	���	��'������	��	./�0/)��	"1112"113



Resta, portanto, verificar se as propostas estudadas estão de acordo
com essas premissas.

4� ��������������������������������������	���������������0��!�����������

Do levantamento dos trabalhos publicados pela Câmara dos Deputados,

chegou-se a quantidade total de 14 livros, conforme apresentado na tabela 1.
Desses 14 livros, seis contaram com grande aporte de idéias e sugestões da

sociedade, por meio de diversas instituições representativas e constituíram-se em

relatórios de conferências, seminários e de outras atividades coletivas sobre as quais
há relatos descritivos, nas próprias publicações, do formato das atividades que

ensejaram as propostas.

Tabela 2 – Características das publicações sobre as violências, editadas pela Câmara

dos Deputados no qüinqüênio 2000-2004.

Características das publicações Quantidade

Total de Publicações 14

Contém propostas categorizadas e sumariadas 12

Contém propostas em texto corrido 14

Contém propostas específicas sobre o enfrentamento
da violência na adolescência 6

Tiveram ampla participação de segmentos da sociedade 6
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Tabela 3 – Publicações editadas pela Câmara dos Deputados no qüinqüênio
2000-2004 que tratam do tema: as violências.

PUBLICAÇÃO

A Polícia e os Direitos Humanos : instrumentos legais para uma atuação
policial com respeito aos direitos humanos.  Brasília : Câmara dos
Deputados, Coordenação de Publicações, 2000. 78 p

Caravana Nacional de Direitos Humanos (2: 2000) II Caravana Nacional
de Direitos Humanos: relatório: uma amostra da realidade prisional
brasileira. —  Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2000. 102 p.

Caravana Nacional de Direitos Humanos (4. : 2000). IV Caravana Nacional
de Direitos Humanos: uma amostra da situação dos adolescentes privados
de liberdade nas Febems e congêneres : o sistema Febem e a produção do
mal. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001.
124 p.

Caravana Nacional de Direitos Humanos (5. : 2001). V caravana nacional
de direitos humanos: uma amostra da realidade dos abrigos e asilos de
idosos no Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2002. 119 p.

Cidades e direitos humanos: propostas de direitos humanos e cidadania
para os municípios. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2000. 60 p.

Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar propostas de políticas
públicas para a juventude Relatório preliminar. Brasília: Câmara do
Deputados, Coordenação de Publicações, 2004. 160p.

Comissão Especial destinada a examinar todas as questões relacionadas
à violência e à segurança pública no Pais, que poderá, mesmo em meio ao
andamento de seus trabalhos, oferecer sugestões, indicações e elaborar
proposições destinadas a minimizar este grave problema que aflige a
sociedade brasileira. Relatório final. Brasília: Câmara dos Deputados,
Coordenação de Publicações, 2002. 294 p.
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PUBLICAÇÃO

Conferência das Cidades ( 3.: 2001: Brasília). III Conferência das Cidades:
“moradia digna para todos”: relatório final. Brasília : Câmara dos
Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 48 p.

Conferência das Cidades (4. : 2002 : Brasília). IV Conferência das cidades:
a cidade cidadã: as diversas formas de superação da violência: documentos
para discussão. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2002. 88p

Conferência Nacional das Cidades: documento preparatório para a
Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada no período de 23 a 26
de outubro de 2003, com o tema “Construindo uma política democrática e
integrada para as cidades”. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação
de Publicações, 2003.

Conferência Nacional de Direitos Humanos (7.: 2002: Brasília). VII
Conferência Nacional de Direitos Humanos : um Brasil sem violência:
tarefa de todos. Brasília: Câmara do Deputados, Coordenação de
Publicações, 2003. 369 p.

Políticas públicas e cidadania: novas formas de articulação estado e
sociedade: a experiência italiana. Brasília: Câmara dos Deputados,
Coordenação de Publicações, 2000. 26 p.

Seminário Nacional sobre Violência Urbana e Segurança Pública (2001:
Brasília) Violência urbana e segurança pública: seminário. Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. Descrição
física 326 p.

Violência e políticas públicas: em busca de soluções. Brasília: Câmara dos
Deputados, Coordenação de Publicações, 2003. 175 p.

No total das publicações, 12 delas apresentam as propostas
categorizadas e sumariadas, contendo ainda explicações e descrições em
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texto corrido, restando apenas duas nas quais os redatores não tiveram essa
iniciativa.

Além disso, seis publicações tratam, em alguma dimensão, de
propostas específicas para a adolescência, sendo que o Relatório Final da
Comissão de Combate à Violência (1999-2001) é a que contém a maior
quantidade de propostas nesse sentido.

Esse relatório foi o resultado de dois anos de trabalhos, nos quais
foram colhidas sugestões de autoridades dos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, bem como de associações da sociedade civil, de órgãos de classe,
de instituições religiosas que desenvolviam trabalhos ligados ao tema violência
e segurança pública, de associações de policiais civis e militares, de instituições
acadêmicas, de órgãos de imprensa e de outros atores sociais.

Nela encontram-se sumariados um total de 72 itens, relativos às
sugestões de ações para políticas públicas voltadas para a infância e
adolescência, distribuídas em categorias que seguiram o modelo da organização
administrativa do Poder Executivo Federal.

A distribuição temporal das publicações pode ser resumida na tabela
abaixo:

Tabela 4 – Quantidade de publicações por ano.

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Publicação 0 4 2 4 3 1

Realização efetiva

do evento que

ensejou a publicação 1 5 3 3 1 1

Da informação da tabela 2, pode-se concluir que existe um certo
atraso entre a realização dos eventos nos quais se espera elaborar as propostas
e a sua efetiva publicação.

No entanto, esse fato pode não ser tão relevante, uma vez que o
conteúdo dos relatórios não sofre alterações após o término das atividades
que serviram de base para a sua elaboração.

Além disso, esses relatórios são considerados proposições legislativas
e, portanto, sujeitos à votação dos parlamentares que integravam as respectivas
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Comissões Temáticas ou Especiais que os redigiram, o que os torna
documentos inalteráveis após a sua aprovação.

Pode-se, ainda, verificar que houve uma concentração de publicações
nos anos de 2000 e 2002, algumas delas fruto de trabalhos legislativos que se
estenderam por cerca de dois anos, como foi o caso do Relatório Final da
Comissão Especial de Combate à Violência.

A concentração de trabalhos a partir da virada do milênio coincide
com um progressivo aumento na preocupação popular com as questões ligadas
à violência.

Da análise da documentação resumida nas tabelas 1 e 2 foi possível
levantar as seguintes características gerais:

a) não há uma preocupação com a padronização dos pressupostos
teóricos em cada publicação. Não se observa uma descrição teórica de
quaisquer paradigmas que tenham servido para a formulação dos itens
propostos. A própria natureza plural dos atores sociais envolvidos e a
característica multidisciplinar da metodologia de construção das propostas
podem se constituir em elementos para essa ausência de marcos teóricos
explícitos;

b) a maioria das propostas apresentou diversas categorizações
diferentes, ainda que considerada a mesma publicação;

c) não foi notada a iniciativa de sistematizar as medidas considerando
as fases do desenvolvimento humano;

d) o padrão mais ocorrente no que toca à categorização é a utilização
de áreas similares à organização administrativa do Poder Executivo Federal;

e) é possível notar a preferência pela redação de textos corridos, o
que pode dificultar a elaboração de propostas específicas.

+� ���	���� ���	������� ���� ���������� ��� �-.��� ����� �
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Entre as publicações pesquisadas, aquela que reuniu a maior
quantidade de sugestões de ações de políticas públicas foi o Relatório Final
da Comissão Especial de Combate à Violência, editado em 2002.

Essa Comissão foi instituída por Ato da Presidência da Câmara dos
Deputados, em 1º de dezembro de 1999, e teve como seus objetivos gerais:
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a) apresentar um diagnóstico sobre a violência no Brasil, a partir dos
dados obtidos nos trabalhos da Comissão;

b) apresentar indicações e sugestões para o Poderes Executivos
Federal, Estadual e Municipal, a partir das análises dos planos de governo e
das ações da sociedade civil na prevenção e combate à violência;

c) apresentar sugestões à mídia e à sociedade civil, a partir das
experiências e depoimentos colhidos nos trabalhos da Comissão;

Além disso, os Parlamentares estabeleceram os seguintes objetivos
específicos:

a) identificar as formas de violência que afligem a sociedade brasileira
e suas causas;

b) levantar estatísticas relativas à violência e à segurança pública,
em níveis federal, estaduais e municipais;

c) identificar e avaliar planos de governo, nas três esferas do poder,
relativos à violência e à segurança pública, custos de sua implementação,
alocação de recursos orçamentários, resultados obtidos, e conclusões
decorrentes de sua aplicação;

d) identificar e avaliar os mecanismos de prevenção e combate à
violência, desenvolvidos no âmbito da sociedade civil, seu planejamento, sua
implementação e seus resultados;

e) definir o papel da mídia no combate à violência e avaliar a sua
atuação em relação ao tema, com ênfase nos seguintes aspectos: divulgação
e cobertura da violência; atuação da imprensa investigativa; reflexos dos
noticiários sobre a violência no comportamento dos cidadãos; e possibilidades
e limites de um sistema de censura interna e de auto-regulamentação sobre o
tema;

f) levantar a situação do sistema prisional no Brasil, com a identificação
de suas deficiências e com a avaliação das soluções já planejadas e em fase
de implementação, em nível federal e estadual, bem como de propostas
emergenciais para soluções a curto prazo;

g) estudar o sistema policial brasileiro, com ênfase no conhecimento
da formação e treinamento do policial, dados estatísticos sobre violência policial
e sobre a situação dos integrantes das polícias, e projetos em nível federal e
estadual com vistas ao aperfeiçoamento, do sistema;

Dos objetivos propostos, é possível verificar que nenhum deles se
refere, especificamente, ao enfrentamento da violência na adolescência. No
entanto, o conteúdo do relatório propõem 72 itens com esse propósito (Ibid.,
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p.282-293). O anexo B contém a descrição dos itens e a sua classificação
dentro das categorias propostas por McAlister (1998, p. 35). A tabela abaixo
resume a informação quantitativa relativa aos itens:

Tabela 5 – Freqüência das propostas por categoria de análise

Categorias A B C D Total

Freqüência 5 46 5 16 72

Pode-se observar que foram encontradas apenas cinco propostas
que pretendem modificar o ambiente com a finalidade de reduzir as reações
excessivamente violentas ou mortais, como a construção de abrigos para o
acolhimento de vítimas, retirando-as dos ambientes nos quais ocorreram as
violências. De todas as propostas, apenas uma se referia ao aumento do rigor
normativo e judicial, e, mesmo assim, em relação ao rigor que deve ser aplicado
aos agentes públicos que exorbitam em sua conduta.

Apesar disso, a quantidade de medidas preventivas, contabilizadas
na categoria A, poderia estar coerente com as sumariadas na categoria B,
que buscam promover as transformações estruturais.

Coerente com o resultado anterior, observa-se que as ações destinadas
a modificar as conseqüências para os comportamentos violentos, de forma
geral, obteve a freqüência de 5 propostas.

Em contraste, aquelas destinadas a modificar o ambiente de forma a
amenizar as contingências que possam ensejar conflitos e difundir padrões de
comportamentos sociais positivos para influenciar os processos psicossociais
(alterações estruturais e educativas - categorias B e D) somam um total de
62 nas 72 encontradas.

Esses dados indicam que o conjunto das ações sugeridas encontra-
se fundamentado em propostas que visam modificar o ambiente com um viés
eminentemente preventivo, uma vez que as ações punitivas e repressivas
(caracterizadas pelas categorias A e C) obtiveram baixa freqüência.

Além disso, algumas propostas indicaram elementos de mais de uma
categoria, o que foi sumariado na seguinte tabela:
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Tabela 6 – Freqüência das propostas que continham mais de uma categoria
associada no mesmo texto

Categorias A e B B e C B e D C e D Total

Freqüência 3 2 10 1 16

No total das 72 propostas, conforme a tabela 5, apenas 16
apresentaram textos que relacionaram duas categorias, simultaneamente. Esse
pode ser um indicador de que os proponentes, no conteúdo dessa publicação,
procuraram ser específicos em suas redações.

Além disso, pode-se verificar que a categoria B, ligada às alterações
estruturais, aparece relacionada com as três outras categorias em 15 dos 16
casos encontrados. Essa elevada freqüência pode indicar que as propostas
tendem a associar a necessidade da realização de alterações estruturais, como
melhoria a do atendimento em saúde, melhoria econômica, entre outras, com
as demais classes de possíveis ações de enfrentamento das violências.

À luz da informação resumida nas tabelas 4 e 5, a categoria B, sem
estar associada a nenhuma outra, obteve a freqüência de 34 nas 72 propostas
analisadas, o que reforça a hipótese de que a ênfase dos elaboradores foi,
efetivamente, voltada para as medidas de amparo social à população.

Conclui-se parcialmente que, apesar da falta de um marco teórico
claro, as propostas possuem um caráter voltado para alterações estruturais e
educativas ao invés de fulcrar-se nas medidas repressivas, mostrando-se
compatível com a definição de cultura de paz apresentada pela Resolução nº
A/RES/53/243 da Organização das Nações Unidas - Declaração e Plano de
Ação para uma Cultura de Paz.

Além disso, da análise das listas de participantes dos eventos
realizados para a coleta de subsídios com vistas à redação dos relatórios, foi
possível verificar o caráter transdisciplinar das diversas equipes que formularam
as propostas. No entanto, não se encontrou registro da participação de
profissionais da área de psicologia.

Apesar disso, a ausência desse registro não implica, necessariamente,
que não houve a participação de profissionais dessa área, uma vez que os
dados não são detalhados.

Uma vez que, em cada evento, houve a participação de várias
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organizações não-governamentais, com suas contribuições coletivas, a
participação dos profissionais e acadêmicos de psicologia pode ter sido
mediada por essas instituições, no que deixaram de aparecer, explicitamente,
nos registros de presença.

6� ���������-.���������

Retomando os objetivos propostos, conclui-se que foi possível
identificar um total de quatorze publicações da Câmara dos Deputados, editadas
nos últimos cinco anos, que tratam de propostas de ações para o enfrentamento
das violências de modo geral, sendo que seis trazem propostas específicas
para a infância e a adolescência.

Foram realizados muitos eventos relativos à formulação de políticas
públicas para o enfrentamento das violências, incluindo a faixa etária da
adolescência, porém foi possível verificar que as conclusões dos relatórios e
das atividades que serviram de subsidio não são, sistematicamente, integradas
às iniciativas correntes.

Também foi possível verificar que as publicações não trazem,
explicitamente evidenciados, os marcos teóricos que foram utilizados para a
formulação das propostas.

Não obstante, o conteúdo apresentado se mostrou compatível com o
preconizado pela OPAS e pela ONU, conforme anteriormente apresentado.
Da análise realizada no Relatório Final da Comissão Especial de Combate à
Violência – 1999-2001, foi possível concluir que as propostas se ajustam tanto
ao marco teórico proposto pela OPAS, quanto à definição de cultura de paz
apresentada pela ONU.

Nas propostas contidas nesse relatório, encontrou-se uma baixa
freqüência daquelas que propõem ações repressivas, em contraste com as 62
propostas que indicam a necessidade de mudanças sócio-estruturais e
educativas para um enfrentamento eficaz das violências na adolescência.
Essa constatação serve de indicador da tendência dos legisladores e do seu
entendimento quanto ao tipo de medida que deve estar no foco dessas políticas
públicas, o que está de acordo com as sugestões dos organismos internacionais
acima mencionados.

No entanto, seria esperada uma quantidade maior de medidas
preventivas que fazem parte da categoria A, principalmente associadas às
medidas de transformação estrutural, que são características da categoria B.
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A pluralidade do seu conteúdo, bem como o formato das atividades
que proporcionaram a sua formulação, são favoráveis a uma intensa
participação dos mais diversos setores da sociedade brasileira.

Apesar disso, não havia registro da contribuição direta dos profissionais
de psicologia nesses trabalhos. Isso indica a necessidade de que essa classe
profissional se mobilize para a participação mais intensa na discussão de
propostas de soluções para esse tema que tanto aflige a população brasileira.
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