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ANÁLISE PARCIAL DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE  OCA 

2016 

GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLECENTE DE BELO HORIZONTE – GTOCA/BH 

 

“Garantir a primazia do atendimento à criança e ao adolescente pelas políticas 

públicas sociais conforme determina a Carta Maior de nosso país, a Constituição 

Federal de 1988, exige avaliar a efetividade dos serviços prestados a esse público” 

(CMDCA/BH, 2013). 

 

O orçamento da criança e do adolescente – OCA - de Belo Horizonte é um 

instrumento de controle político e social, de acompanhamento e fiscalização dos 

recursos públicos destinados à política da infância e adolescência do município. O OCA 

tem o objetivo de pensar e dar transparência à previsão dos recursos destinados à 

política de atendimento à criança e ao adolescente, anualmente, de acordo com as 

demandas da área em todas as políticas setoriais, conforme artigo 3º do decreto 

15.193/2013,“que dispõe sobre a elaboração e a publicação de relatório sobre o 

Orçamento da Criança e do Adolescente, pela Administração Municipal”. O OCA nos 

permite ter uma visão panorâmica, a partir de um conjunto de ações, subações e 

despesas destinadas à execução da política da infância e adolescência, como forma de 

responder às demandas existentes no município para este público e acompanhar o 

desenvolvimento de sua execução quadrimestralmente a partir do relatório produzido 

pela secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - SMP. 

Nesse sentido, o decreto 15.193 de abril de 2013, estabelece a elaboração e 

publicação de relatório sobre o OCA, com o objetivo de favorecer a transparência, a 

fiscalização e o controle da gestão fiscal da política. Nessa perspectiva, considerando as 

funções de controle da política de atendimento à criança e ao adolescente de Belo 

Horizonte, reservadas (não exclusivamente) ao Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA/BH -, cabe a este órgão, estabelecer as conexões de ordem 

prática que incidem na execução da política, ou seja, uma análise da aplicação dos 

recursos previstos em relação à real necessidade das demandas do município e seus 

impactos. Esta análise deve ser transversalizada pelo conhecimento e capilaridade que o 

CMDCA/BH possui em relação à política de atendimento, tanto através da produção de 

conhecimento – diagnósticos periódicos, estudos e levantamentos – que permite ter uma 
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visão geral da política, e considerando ainda a composição do corpo político – 

conselheiros – que reúne atores que atuam na área, composto por representantes 

governamentais inseridos em políticas públicas setoriais e representantes da sociedade 

civil de diferentes espaços e com conhecimentos diversos, e ainda consulta de fontes 

diversas que produzem informações e dados sobre o município. Esta composição pode 

nos permitir uma troca dialógica de olhares sobre a política e tende a enriquecer a 

análise e sua consequente “incidência” sobre a definição de diretrizes e prioridades para 

a política da infância de adolescência em Belo Horizonte.  

Necessário esclarecer que este material é resultado do um trabalho proposto pelo 

CMDCA/BH, a partir do qual se compôs um grupo de trabalho – GT para realização de 

uma análise parcial do OCA. Esta análise, portanto, pretende ser parte de uma discussão 

mais ampla envolvendo setores e atores diversos comprometidos com política de 

atendimento à criança, ao adolescente e ao jovem de Belo Horizonte, seja de forma 

direta ou indireta, seja um representante institucional ou usuário. A participação de 

setores e atores variados tende a agregar valores e olhares que tornam a análise mais 

rica e mais eficiente para fins de controle social da política pública. Vale salientar, 

portanto, que o material apresentado pelo GT proposto pelo CMDCA/BH está 

totalmente aberto para o recebimento das mais diversas sugestões e apontamentos. 

Entende-se que somente a soma dos olhares possa proporcionar maior proximidade da 

realidade e essa proximidade é imprescindível para a melhoria das decisões sobre a 

alocação dos recursos públicos, a execução dos serviços e sua qualidade, bem como a 

garantia de direitos e a efetiva proteção integral de crianças, adolescentes e jovens a fim 

de propiciar um desenvolvimento físico, psíquico e social em condições para o gozo de 

uma via adulta saudável, para o exercício da cidadania e consequente contribuição para 

uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Conforme preconiza o artigo 3º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (ECA, 1990).  

 

Portanto, essa é a contribuição do CMDCA/BH para a discussão do orçamento 

municipal da criança e adolescente a fim de somar às demais com o objetivo de 

buscarmos uma política pública pautada na ética e no respeito ao ser humano, e 

comprometida em reduzir as desigualdades sociais. Nessa esteira, o material que o GT 
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proposto pelo CMDCA/BH elaborou e lhes apresenta, traz muito mais uma discussão 

sobre possibilidades e possíveis lacunas deixadas pela execução das políticas públicas 

do que uma análise focalizada no orçamento especificamente. Essa discussão acena para 

a necessidade de olharmos para elaboração de diretrizes e prioridades para formulação 

de políticas públicas e aplicação de recursos à luz das necessidades e demandas do 

contexto social atual de Belo Horizonte. Importante não perdermos de vista, que a 

análise que pretendemos percorrer, se debruça sobre as diretrizes e prioridades traçadas 

para o período de 2014 a 2017, sendo especificamente, aplicada ao exercício do 

orçamento criança e adolescente de 2016. 

Para efeitos desta análise, necessário considerar conforme descrito no paragrafo 

único do decreto 15.193/2013, que: A composição de gastos será realizada, 

considerando ações exclusivas e o percentual correspondente às ações não exclusivas, 

nos seguintes eixos: I - Acesso à Educação de Qualidade - AED; II - Promoção de 

Direitos e Proteção Integral – PDI; III - Promovendo Vidas Saudáveis - PVS. Cada eixo 

é composto por sub-eixos, os quais são: Eixo I – AED: Cultura, Desporto e Lazer e 

Educação; Eixo II – PDI: Assistência Social e Direitos de Cidadania; e Eixo III – PVS: 

Habitação, Saneamento e Saúde. Considerando, portanto, as noções de “exclusivo” e 

“não exclusivo” referente ao grau de influência das subações na vida das crianças e 

adolescentes, que foram atribuídos ao total de recursos destinados a estas, estimando-se 

assim o montante que se destina. Os pesos foram aplicados ao total dos recursos 

segundo o seguinte critério: exclusivos: Influência absoluta na vida das crianças e 

adolescentes,100% dos recursos (ações exclusivas na promoção da criança e 

adolescente); não-exclusivos: ações dirigidas para a promoção e melhoria das condições 

de vida das famílias (que beneficiam também o desenvolvimento e a proteção da criança 

e do adolescente conforme entendimento do impacto indireto na vida dos mesmos). 

_ 100% - exclusiva para criança ou adolescente; 

_ 85 % - não exclusiva com maior impacto sobre as crianças e adolescentes 

_ 50 % - não exclusiva com médio impacto sobre as crianças e adolescentes 

_ 25% - não exclusiva com impacto semelhante aos demais grupos etários (% de 

pessoas 0-18 anos BH; Censo 2010). 

Este trabalho compreende um esforço do GT do OCA, em estabelecer uma 

correlação da execução política de atendimento da criança e adolescente de Belo 

Horizonte à luz do OCA. Assim, examinamos os dados referentes ao OCA de 2016, 

buscando estabelecer uma relação direta, um cruzamento da aplicação dos recursos com 
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a demanda e realidade da política de atendimento à criança e ao adolescente. Para isso, 

buscamos utilizar dados e informações disponíveis no Diagnóstico da Situação da 

Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte, de 2013, e outras informações 

sobre as políticas setoriais contidas nos sítios eletrônicos da Prefeitura de Belo 

Horizonte – PBH, relatórios do Centro de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 

Infracional de Belo Horizonte - CIA/BH, Secretaria Municipal de Saúde - SMS e outras 

fontes de informações concernentes e disponíveis sobre a situação da criança, do 

adolescente e do jovem em Belo Horizonte, conforme constam nas referências. Insta 

salientar que, assim como as demais informações acessadas, o 

Diagnóstico da Situação da Infância e Adolescência no Município de Belo 

Horizonte, idealizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA –, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, 

traz uma compreensão sobre a rede de atenção a nossas crianças e 

adolescentes e aponta as diversas realidades e situações vivenciadas por esse 

público na capital mineira. O documento detalha o contexto de avanços e 

desafios em que nos encontramos perante esta temática, constituindo-se como 

mais uma ferramenta de informações para a elaboração e o planejamento das 

ações do município destinadas à infância e juventude (CMDCA/BH, 2013).  

 

O diagnóstico, portanto, se traduz num olhar analítico-crítico, voltado para a 

política de atendimento à criança, ao adolescente e ao jovem de Belo Horizonte, com a 

finalidade de auxiliar nos instrumentos de controle sobre a política de forma a incidir 

em sua formulação, execução e, consequentemente, na melhoria do atendimento do 

público que se destina e a consequente garantia de direitos. Vale ressaltar, que se trata 

de 

um processo de construção de uma prática que busca estabelecer parâmetros 

para formulação, implementação e controle social sobre as Políticas Públicas 

para a infância e a adolescência em Belo Horizonte, através de uma reunião 

de dados, da análise conjunta dos problemas e das potencialidades do nosso 

município (CMDCA/BH, 2013). 

 

Portanto, delimitamos como foco de nossas análises as subações definidas no 

OCA como exclusivas e não-exclusivas, estas últimas, as que tem incidência de 85% de 

impacto direto na vida de crianças e adolescentes. Este recorte se faz necessário tanto 

em razão da abrangência da política como da necessidade de se eleger prioridades e 

diretrizes para destinação de recursos, implementação ou melhoria da execução das 

ações. Todavia, inevitavelmente, o processo de análise nos forçou a fazer considerações 

a cerca de ações que não estão contempladas no escopo delimitado acima, que, porém, 

merecem nossa atenção pela capacidade de promover impactos significativos direitos na 

vida de crianças e adolescentes quando pensadas em articulação com outras ações.   
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Desse modo, focaremos e destacaremos nas subações exclusivas com execução 

nula ou baixa, considerando como baixa execução o percentual igual ou inferior a 50%. 

Destacaremos também subações não-exclusivas que apresentam baixa ou nula 

execução, as quais entendemos, que sua articulação com outras ações e no território 

possam corresponder a um impacto diferenciado quando visto à luz da garantia de 

direitos no atendimento à condição peculiar de desenvolvimento e proteção integral do 

público a que se destina. 

Importante ainda, compreendermos a que serve a subdivisão institucional da 

cidade em “Territórios de Gestão Compartilhada - TGC”, uma vez que utilizaremos essa 

referência para as análises que se seguem.  A cidade de Belo Horizonte é subdividida, 

além da divisão em nove regiões administrativas, em um total de 40 territórios de gestão 

compartilhada. Portanto, “os 40 Territórios têm como referência interna os bairros da 

capital, constituindo – com algumas exceções – agrupamentos de bairros internos a cada 

uma das Regiões Administrativas. A proposta dos Territórios liga-se ao planejamento 

de médio e longo prazo de políticas e projetos para a cidade. A proposta é servir de 

referência institucional e territorial para articular a discussão do planejamento de médio 

e longo prazo, criando espaço para a democratização das decisões, não apenas de 

demandas imediatas, como a resolução de passivos ambientais, sociais e econômicos 

locais, mas também daquelas decisões que definirão a trajetória do investimento para a 

cidade para as próximas décadas. Os recortes partiram de estudos técnicos sobre a 

existência de áreas homogêneas internas a cada Regional, com base em critérios 

socioeconômicos, de infraestrutura e de características do espaço urbano”. 

Importante destacar e termos em vista que este documento traz uma visão parcial 

e específica do Grupo de Trabalho – GT – proposto pelo CMDCA/BH com a finalidade 

de suscitar uma discussão mais pormenorizada sobre a política de atendimento a criança 

e adolescente em Belo Horizonte. Dessa forma, este documento deve ser apenas uma 

pequena parte a compor um olhar sobre a política, que se complementará no debate 

proposto para o dia 04 de maio de 2017 a ser realizado no Centro de Referência da 

Juventude – CRJ. Para tanto, a complementação do documento ocorrerá com as 

contribuições dos atores presentes no referido debate e sua compilação servirá de base 

para elaboração das diretrizes e prioridades para a política da infância e adolescência de 

Belo Horizonte, que por sua vez, podem influir sobre o Plano Plurianual de Ação 

Governamental – PPAG – 2018/2021. É nesse sentido que a participação dos mais 

diversos setores, instituições, órgãos e atores que compõe o Sistema de Garantias de 

http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/estrutura-territorial/regioes-administrativas
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Direitos – SGD se faz de grande relevância para a melhoria da política da infância e a 

adolescência. Este é o primeiro passo. Acompanhar e participar das etapas subsequentes 

ao debate é parte do processo que culminará na elaboração das diretrizes que será 

ratificada em resolução pelo CMDCA/BH em plenária extraordinária destinada 

exclusivamente a este ponto. “O Sistema de Garantia de Direitos – SGD - da Criança e 

do Adolescente é formado por instâncias públicas governamentais e da sociedade civil 

responsáveis pela promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança 

e do adolescente nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Compreendem este 

sistema os seguintes eixos: da Defesa dos Direitos Humanos; da Promoção dos Direitos; 

do Controle e Efetivação do Direito” (CMDCA/BH, 2013). 

Diante dessas considerações passemos a análise elaborada pelo GT proposto 

pelo CMDCA/BH sobre o OCA 2016. Buscando, contudo, contemplar para além dos 

aspectos meramente financeiros e fiscais apresentados no relatório, esta análise se 

traduz numa tentativa de articular outros elementos e dados referentes à política de 

atendimento da criança e do adolescente de Belo Horizonte perfazendo um olhar mais 

acurado e sistemático sobre a mesma. Trazendo assim uma discussão contextual que 

perpassa aspectos condicionantes e consequências sobre os fenômenos sociais 

observados.  

A ordem que os eixos e sub-eixos, bem como seus respectivos programas e 

demais ações aparecem nessa análise não obedecem nenhum critério de seletividade ou 

hierárquico de prioridade ou impacto na vida de crianças e adolescentes em Belo 

Horizonte, apenas seguimos a sequência de apresentação do relatório OCA. 

 

ACESSO Á EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – AED 

SUB-EIXO CULTURA -CL 

 

O sub-eixo Cultura (CL) inserido no eixo I - Acesso à Educação de Qualidade 

(AED) apresenta apenas duas subações exclusivas com peso de 100% no atendimento à 

criança e ao adolescente de um total de trinta e sete. Tendo uma subação com peso de 

85% e considerada exclusiva, conforme o relatório, e todo restante, as demais trinta e 

quatro subações são não-exclusivo atribuídas peso de 25%. Importante ressaltar, que as 

subações com peso de 25% são consideradas não-exclusivas com impacto semelhante 

para crianças e adolescentes em relação aos demais grupos etários. Para tanto, o quadro 
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abaixo destacará as subações que, apesar de consideradas exclusivas tiveram execução 

baixa ou nula e também outras, não exclusiva também com baixa execução. 
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Tabela 1 –Acesso à Educação de Qualidade / Cultura 

EIXO I 

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 C

U
L

T
U

R
A

 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

154 - Fomento, 

Incentivo e 

Desenvolvimento 

Cultural  

2371 - Fomento e 

Estimulo à Cultura 

3 - Projeto Arena de Cultura 

- Escola Livre de Arte (ELA) R$ 1.902.200,00 R$ 740.878,38 R$ 0,00 0,00% 

3 - Projeto Arena de Cultura 

- Escola Livre de Arte 

(ELA)(NEX – 85%) R$ 4.999.700,00 R$ 1.507.631,62 R$ 1.154.717,04 23,10% 

5 - Promoção do Festival 

Encontro de Arte e 

Cultura(NEX – 25%) R$ 172.500,00 R$ 35.500,00 R$ 35.500,00 20,58% 

2369 - Gestão da Lei 

Municipal de 

Incentivo à Cultura 

1- Incentivos à Projetos 

Culturais(NEX – 25%) R$ 3.175.000,00 R$ 553.064,87 R$ 553.064,87 17,42% 

239 - Rede BH 

Cultural 

1215 - Construção, 

Ampliação e Reforma 

de Unidades de 

Cultura 

2 - Espaço Multiuso do 

Parque Municipal Américo 

Rene Giannetti(NEX – 25%) R$ 1.416.989,00 R$ 32.149,46 R$ 29.921,71 2,11% 

1339- Requalificação 

dos Espaços e 

Serviços da Cultura 

4 - Implantação do Centro 

Cultural Bairro das 

Industrias(NEX – 25%) R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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6 - Implantação do Espaço 

Multiuso no Parque 

Municipal(NEX – 25%) R$ 18.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

  2371 - Fomento e 

Estimulo à Cultura 

11 - Implantação do Projeto 

música para Cidadania(NEX 

– 25%) R$ 5.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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O diagnóstico da situação da Criança, do adolescente e do Jovem de Belo 

Horizonte, elaborado em 2013 registra a existência de 15 centros culturais em BH (livro 

8, p. 37),  sendo que atualmente a fundação municipal de cultura registra em seu sitio 

eletrônico a existência de 18 centros culturais. Percebe-se com isso um tímido aumento 

de três equipamentos culturais de base local no município. O diagnóstico traz ainda 

informações referentes à avaliação das condições de atendimento (localização), 

estrutura dos equipamentos, horários de atendimento e público atendido. Em relação á 

localização e acessibilidade, com exceção do centro cultural Vila Marçola, localizado 

no aglomerado da Serra, que se encontra em área muito íngreme, os demais receberam 

boas avaliações. Estando em local que permite o acesso, sendo este dificultado, em 

alguns casos, apenas pelas más condições de circulação das vias de acesso que 

apresentam condições precárias (ruas esburacadas).  No quesito infraestrutura, apenas 

dois centros - CCSF e o CCSG
1
 - foram avaliados como excelentes, o restante foi 

considerado como adequado, necessitando de melhorias e ampliação do espaço físico. 

Tais observações são tanto referentes ao espaço para realização das atividades culturais 

como para execução das atividades administrativas dos equipamentos. Outros pontos 

são destacados, como, a falta de iluminação para atividades noturnas, mofos, rachas nas 

paredes e chão e falta de isolamento acústico para salas onde acontecem as aulas de 

música, as quais produzem impactos nas salas destinadas à biblioteca, que também não 

apresentam estrutura adequada para a prática de leitura.  

Outro ponto relevante a ser destacado é que nenhum dos centros disponibiliza 

atividades para pessoas com deficiências, continuando essas pessoas às margens dos 

processos de socialização e das políticas de Estado, nesse caso, da política cultural, 

ainda que o diagnóstico aponte para existência de estrutura de acessibilidade razoável. É 

possível observar ainda, de acordo com o diagnóstico, que o montante de recursos 

disponibilizados para o sub-eixo cultura em 2016, sendo de R$ 28.266.165,00, está 

dentro da media dos últimos seis anos.  Esse dado é importante à medida que nos 

permite observar continuidades tanto no quantitativo quanto no qualitativo referente aos 

serviços na área da cultura.  Importante salientar, que as entrevistas colhidas para 

realização do diagnóstico foram feitas no espaço nos centros culturais e não com o 

público do território a que deveria atender. Dessa forma o documento apresenta uma 

                                                           
1
 Centro Cultural São Francisco e Centro Cultural São Geraldo.  
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inconsistência metodológica por não contemplar o olhar da população do território de 

forma ampla, o que permitiria uma análise sobre o alcance dos equipamentos nas 

regionais administrativas e, consequentemente a produção de informações para os 

territórios de gestão compartilhada. De toda maneira, considerando a extensão dos 

territórios e o quantitativo da população residente em cada região administrativa, 

podemos sugerir a hipótese de insuficiência para o atendimento adequado à população 

das regionais. Temos uma média populacional por regional de 264 mil habitantes. Em 

regionais como a nordeste, que até dezembro de 2016, não tinha um equipamento de 

cultura, registra-se 331.362 habitantes. Regionais como Nordeste, Noroeste e Barreiro 

registram 59, 63 e 67 bairros, respectivamente. Diante dessas informações, mesmo que 

em nível de uma noção abstrata e especulativa, é possível se ter uma ideia do potencial 

de atendimento dos centros de cultura e da consequente exclusão de amplos setores da 

população desses equipamentos e dos serviços disponibilizados de forma específica e 

circunscrita a uma pequena parcela do território. Ao mesmo tempo, quando comparado 

à distribuição em âmbito municipal, a centralidade das atividades da área de cultura na 

região centro-sul e especificamente aos bairros considerados nobres e centro, nos sugere 

uma matriz de hipóteses que em parte explica as situações de ausências observadas nos 

territórios, especialmente os mais distantes do centro da capital. Observemos o mapa de 

distribuição dos centros culturais em Belo horizonte (abaixo).  
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Cartograma1: Distribuição dos centros de cultura por regional  

 
Fonte: Diagnóstico CMDCA/BH, 2013.  
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Portanto, faz-se necessário destacar, conforme concluído pelo diagnóstico que,  

Percebeu-se ainda, pela quantidade de equipamentos e programas, quando 

relacionados com o tamanho das regionais e a população das mesmas, a 

pequena abrangência da ação do município no âmbito da cultura, do esporte e 

do lazer. Além do mais, foi percebido um cunho assistencialista nessas áreas. 

Apesar de entendermos a realidade socioeconômica complexa de nosso país, 

onde o acesso a vários bens materiais e imateriais são limitados para a maior 

parte da população, acreditamos que alguns programas deveriam trabalhar 

com essas atividades como um fim em si, e não apenas como um meio para 

realizar assistência social para grupos vulnerabilizados socialmente.  

Assim, torna-se necessário desenvolver políticas de cultura, esporte e lazer 

que ultrapassem o assistencialismo, sem deixar de contemplar regiões de 

baixa renda da cidade que, de fato, são desprivilegiadas tanto estrutural 

quanto materialmente. Os programas e projetos devem ser pensados para 

causar benefícios permanentes na vida dos cidadãos, abrindo inclusive a 

possibilidade de geração de renda, além do capital cultural implícito 

(CMDCA/BH, 2013). 

 

Outro fato relevante a ser enfatizado, é que permitir e fomentar o acesso à 

cultura não se faz pelo mero fato de ofertar determinadas modalidades de cursos ou 

oficinas em territórios específicos. A visão assistencialista a que se refere o diagnóstico 

reside exatamente na dimensão de um entendimento de cultura enquanto mecanismo de 

ocupação do tempo ocioso ou atividade disciplinar e não como “um campo mais amplo 

que diz respeito a um conjunto de elementos materiais e simbólicos historicamente 

construídos que conferem identidade a um determinado grupo social ou sociedade” 

(VIANA, 2014, p. 251). Compreendida dessa forma, a cultura não se configura 

enquanto um bem particular ou do monopólio de grupos específicos em uma sociedade, 

mas se insere, muito antes pelo contrário, como um instrumento fundamental para 

apropriação de capital cultural necessário e imprescindível para o pleno 

desenvolvimento e aquisição de habilidades múltiplas pelo ser humano. 

Inserida no campo do desenvolvimento das estruturas cognitivas, cultura deveria 

ser concebida, disponibilizada e praticada conforme descrito no artigo 4º da lei 

municipal nº 10.901, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Cultura, que a concebe como “vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, 

devendo ser tratada como área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a 

promoção da paz no Município” (PBH, 2016). O viés assistencialista enquanto 

configuração possível para oferta de atendimento nessa área termina por determinar a 

concepção de política cultural a ser destinada aos territórios vulneráveis.  Ao mesmo 

tempo essa imagem que pesa sobre alguns territórios e éreas especificas, 

consequentemente também pesa sobre seus moradores, numa espécie de efeito de 
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homologias, que orientam a construção e destinação de políticas públicas orientadas 

pelo caminho da falta e da escassez. 

Dentro dessa visão, a cultura não é pensada ou vista, quando direcionada aos 

territórios vulneráveis, como mecanismo imprescindível para formação subjetiva de 

identidades e agregação de capital cultural necessário para o exercício pleno das 

capacidades humanas e cidadã. Portanto, é preciso cuidar para que a política pública 

contribua segundo sua concepção orientada pela lei supracitada, que veja nos territórios 

afastados e aglomerados não um problema a ser combatido por políticas de escassez e 

inibindo os investimentos, mas, acima de tudo, pautadas numa perspectiva de direitos. 

Cabe, portanto considerar minimamente uma dupla de aspectos centrais, os quais são: a 

imprescindível importância da cultura para a formação plena do ser humano, 

especialmente crianças e adolescentes que se encontram no curso de um processo de 

formação subjetiva e identitária; e a construção de imagens alternativas desses 

territórios que os reconheçam para além da imagem de locais problemas e considere em 

suas dimensões culturais especificas, potencialidades sociais e econômicas e inseridas 

como partícipes ativos na produção cultural e subjetiva da cidade. Esta visão nos 

permite considerar que,  

o mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, 

representações, símbolos e rituais onde [as crianças, adolescentes e] os jovens  

buscam demarcar uma identidade juvenil. Nessas práticas, criam novas 

formas de mobilizar os recursos culturais da sociedade para além da lógica 

estrita do mercado, assumindo papéis de protagonistas em seus meios. Isso 

acaba por ajuda-los a construir determinados olhares sobre si próprios e sobre 

o mundo que os cerca, o que significa dizer, no contexto da diversidade 

existente, a condição juvenil é vivenciada por meio da mediação simbólica 

expressa nas mais diferentes manifestações culturais (DAYREL; 

CARRANO; MAIA, 2014, p. 115).  

 

Uma política cultural que reconheça a diversidade e as especificidades 

territoriais como potencialidades relevantes para formação subjetiva e identitária de 

crianças, adolescentes e jovens. Definindo, portanto, a elaboração e destinação de 

políticas culturais de qualidade. A análise do OCA nos permite observar não somente a 

alocação e utilização dos recursos destinados à política de a atendimento à criança e 

adolescência, mas também como esta política está sendo pensada em Belo Horizonte de 

forma macro. Permite-nos ainda observar a não utilização ou sua precária utilização a 

partir das subações exclusivas, que tem impacto direto na vida de crianças e 

adolescentes, mas, sobretudo, sua distribuição e impactos junto aos fenômenos urbanos 

e sociais os quais tem o objetivo de atuar buscando minimizar seus efeitos negativos ou 
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até mesmo sua erradicação junto à população. Vale enfatizar, que a cultura da foram 

como vem sendo concebida tem seu valor subestimado enquanto política pública de 

promoção de bem estar e instrumento imprescindível no processo de formação do 

cidadão belo-horizontino como ponto de desenvolvimento cultural, social e econômico.   

Com isso, torna-se necessário lançar um olhar crítico sobre a oferta da cultura no 

município, especialmente em seu alcance ao público de crianças e adolescentes, quando 

se insere na política como um dos mecanismos que, articuladamente com outras áreas 

estratégicas, constitui-se como meio para o “pleno desenvolvimento da pessoa humana”.  

Nesse sentido, temos como norte para o exercício do controle da política pública e sua 

adequada distribuição a lei nº 10.901, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Cultura, e que, entre outros princípios, prevê a gestão e promoção 

da cultura enquanto direito fundamental da pessoa humana e as condições para seu 

exercício pleno considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à 

diversidade cultural. Nessa perspectiva, como nos mostra o diagnóstico do CMDCA/BH 

(2013), há uma ausência de atividades “extras”, ou podemos incluir ainda, atividades 

externas aos centros, abertas ao público nos territórios, atividades culturais, mostras, 

exposições, festivais entre outros tipos de atividades. Dessa forma as atividades 

culturais disponibilizadas nos territórios ficam restritas ou muito limitadas ao que é 

disponibilizado nos centros culturais.  

A Fundação Municipal de Cultura – FMC - desenvolveu em 2012, 280 eventos 

em parques públicos de Belo Horizonte. Desse total, 222 foram realizados em praças e 

parques públicos da regional centro-sul. Apenas 58 foram distribuídos entre as demais 

oito regionais administrativas. Vale destacar que, o parque municipal Américo Renê 

Giannetti recebeu 85 eventos e a praça Juscelino Kubitscheck, conhecida como praça 

JK, recebeu 64 eventos. Os números nos permite observar uma excessiva e privilegiada 

concentração de atividades culturais na região centro-sul e com prevalência para áreas 

consideradas nobres de Belo Horizonte. Este talvez seja um ponto relevante para nos 

debruçarmos sobre o uso do recurso público, a concepção e foco da cultura e sua 

destinação prioritária. O gráfico abaixo nos fornece uma imagem dessa discrepância.  
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Gráfico1: Quantidade de eventos realizados por regional – 2012. 

 
Fonte: Diagnóstico CMDCA/BH, 2013. 

 

As atividades da Escola Livre de Artes – ELA, acontecem na Avenida dos 

Andradas, 367, centro de BH. Apesar de que “ELA representa um grande avanço no 

momento em que a FMC, junto ao seu Conselho de Políticas Culturais, busca a 

consolidação de políticas públicas em que o cidadão esteja no centro das ações, 

sobretudo, os menos atendidos pelos processos e programas culturais existentes
2
”. 

Percebe-se que as atividades são ofertadas no centro da cidade, região centro-sul, e os 

cidadãos, menos atendidos pelos programas sociais seguem excluídos, prioritariamente 

excluídos estão as crianças e adolescentes das periferias a quem esta política deveria 

alcançar de forma sistemática e prioritária. Contrariando dessa maneira as normativas 

que visam a proteger e garantir direitos e acesso às políticas públicas. 

O Eixo “Acesso à Educação de Qualidade - AED” congrega três sub-eixos – 

Cultura, Desporto e Lazer e Educação – o que nos permite inferir a centralidade que os 

sub-eixos, de forma articulada, ou seja, interdependentes e intra-influentes, ocupam no 

processo de desenvolvimento de capacidades cognitivas, sociabilidade e 

desenvolvimento de habilidades compartilhadas nas relações e dinâmicas sociais de 

forma que permita a incorporação de tipos diversos de capital necessários para uma 

adequada apreensão e inserção no mundo social como pré-requisito para contribuir 

                                                           
2
Texto extraído do site oficial da Escola Livre de Artes. Disponível em: 

<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal

&app=fundacaocultura&tax=16707&lang=pt_BR&pg=5520&taxp=0&>. Acesso em 10 Abr. 2017.  
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substantivamente para o desenvolvimento individual, como também no cômputo total 

da sociedade da qual faz parte. Dessa forma, os sub-eixos articuladamente, consideram 

a criança e o adolescente em sua “peculiar condição de desenvolvimento”, sendo 

imprescindível a garantia das condições necessárias para o acesso a tais atividades, a 

observância irrestrita aos preceitos contidos na lei 8.069 de 13 de julho de 1990 – ECA, 

especificamente no capitulo IV. 

Para tanto, vale ressaltar, que o OCA nos fornece informações apenas referentes 

aos recursos disponíveis para os programas, ações e subações desenvolvidas em âmbito 

municipal, sendo necessário buscarmos informações, cruzá-las e analisa-las à luz da 

execução factual da política pública, bem como observar sua execução, materialização 

ou não nos territórios. Essa análise é de suma importância uma vez que, somente através 

de mecanismos como este se torna possível identificar as lacunas que os números não 

nos permitem identificar. Contudo, ao analisarmos e cruzarmos informações diversas se 

faz possível perceber, em certa medida, possíveis causas de fenômenos urbanos que nos 

colocam frente a frente com questões que afetam a vida dos cidadãos que vivem nas 

grandes metrópoles como, por exemplo, insegurança, drogas, marginalidade, doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, aumento do sedentarismo entre 

outros males.  

Portanto, percebe-se que, assim como o sub-eixo cultura, os mesmo pontos 

críticos são observados na execução das subações de desporto e lazer. Apesar dos dados 

nos direcionar para um entendimento amplo e descentralizado (por regional), um olhar 

mais cuidadoso nos fará perceber como as áreas periféricas são compreendidas e sub-

representadas também no recorte da política de esporte e lazer. O programa segundo 

tempo, oferecido pela administração municipal de forma articulada com o ministério do 

esporte é o mais expressivo em termos de atendimento à população, considerando 

inclusive o fato de ser desenvolvido no espaço das escolas. Dessa forma, o programa 

está presente nos mais diversos territórios. Contudo, observar meramente a dimensão de 

público atendido nos invisibiliza outras questões relevantes a serem consideradas. Não 

somente o programa segundo tempo, mas, juntamente com os demais programas 

esportivos e de lazer ofertados, há uma massiva predominância de atividades de futebol, 

seja na modalidade campo ou futsal. Essa predominância nos alerta para o olhar que os 

operadores da política de esporte tem sobre os territórios vulnerabilizados, á medida que 

as atividades de cultura também chegam de forma seletiva e de caráter assistencialista, a 

predominância do futebol nos alerta para o mesmo ponto, porém, com acréscimo de um 
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olhar limitante que não permite pensar e direcionar outros tipos de atividades e 

modalidades esportivas para esses locais.  

 

ACESSO Á EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – AED 

SUB-EIXO DESPORTO E LAZER – DL 

 

Neste sub-eixo são apresentadas sete subações exclusivas em desenvolvimento 

de um total de vinte e cinco subações. O relatório nos mostra que cinco das sete 

subações exclusivas apresentam baixa execução ou nula. Subações não-exclusivas 

também receberam destaque, contudo, como não são o foco, apenas duas foram 

destacadas. Percebe-se também, a exclusão de ações a partir do segundo quadrimestre, 

como por exemplo, o programa BH descobrindo talentos no futebol. O programa BH 

descobrindo talentos no futebol, em 2013 tinha empenhado um valor de R$ 

1.700.000,00. Em 2016, o programa sofreu uma redução de R$ 345.000,00, ficando 

com R$ 1.355.000,00. O programa BH descobrindo talentos no esporte, sofreu uma 

redução de aproximadamente, 20.29%. Percebe-se, pelo diagnóstico, que o programa 

BH descobrindo talentos no futebol foi extinto. Essa informação pode ser confirmada 

com uma consulta no sitio eletrônico da secretaria de esporte e lazer onde não registra 

nenhuma informação, bem como na exclusão do item no relatório final do OCA de 

2016. O diagnóstico traz a seguinte informação: “existia desde 2010, atuando em 15 

campos de futebol de várzea, distribuídos pelas nove regionais de Belo Horizonte. 

Tinha como objetivo formar atletas nas categorias de base do futebol, por meio de 

treinamentos, promoção de competições internas e a participação em competições 

externas, encaminhando alguns dos participantes de melhor desempenho para testes em 

clubes de futebol. Contemplava jovens de 15 a 18 anos incompletos” (CMDCA/BH, 

2013). Apesar da “massiva” disponibilidade de atividades de futebol, conforme nos 

aponta o diagnóstico, o BH descobrindo talentos no futebol trazia um diferencial que era 

a possibilidade para o adolescente de desenvolver habilidades e capacidades e seguir 

carreira no esporte profissional, caso seu desenvolvimento se apresentasse satisfatório 

de acordo com os padrões para tal atividade.  

Para além dessa possibilidade, o treinamento e desenvolvimento de atividades 

com a finalidade de alto rendimento, mesmo que não propicie sua efetivação na carreira 

de jogador de futebol, coloca o esporte em um patamar diferenciado no imaginário do 

adolescente enquanto perspectiva de cuidados com a saúde, disciplina e relações sociais. 
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A diminuição substancial dos recursos, observados de 2013 para 2016 já acenava para o 

fato. A consumação vem com a extinção da subação. Outros programas que executam 

atividades também na modalidade de futebol são observados em execução, como por 

exemplo: Esporte Esperança, Programa Segundo Tempo e BH Cidadania. Contudo, 

importante observar as condições de execução dessas atividades de futebol buscando 

averiguar se não são meras ações conhecidas como “rola bola
3
”. O programa Segundo 

Tempo mobiliza sozinho a maior parte dos recursos desse sub-eixo, tendo um montante 

liquidado de R$ 5.744.614,14, o que representa uma execução de 127,29%, quando seu 

valor inicialmente orçado era de R$ 4.513.000,00.  Os recursos do programa, absorvem 

39,26% de total liquidado nesse sub-eixo, dessa forma, é de grande importância um 

olhar sobre a execução do mesmo tendo em vista não somente o robusto montante de 

recursos disponibilizado, como também seus impactos e possíveis inadequações, 

inclusive por ser executado no espaço das escolas conforme nos mostra o diagnóstico do 

CMDCA/BH (2013) e no sítio eletrônico que aponta um total de 76 Escolas em BH. 

Considerando, sobretudo, seus objetivos e público alvo, que diz: “atende a crianças e 

adolescentes da Escola Integrada, com idade de 6 a 14 anos, do ensino fundamental. O 

objetivo é a democratização da prática e da cultura esportiva, a fim de promover a 

formação integral de crianças e adolescentes, através da melhoria de qualidade de vida, 

principalmente daqueles em situação de vulnerabilidade social” (CMDCA, 2013).  

 

 

 

                                                           
3
 Atividades de futebol disponibilizadas por programas governamentais que se reduzem a práticas de 

peladas institucionalizadas. O profissional responsável apenas disponibiliza a bola e regula o tempo da 

atividade, sendo desprovida de caráter de aprendizado esportivo ou orientações e acompanhamentos 

sistemáticos. Peladas acontecem nas periferias sem necessidade de qualquer disponibilização de recursos 

públicos. É prática cultural brasileira especialmente nos campos de várzea e locais mesmo inadequados 

para a prática. A presença do poder público nessas atividades pressupõe outros fins a serem alcançados.  
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Tabela 2 –Acesso à Educação de Qualidade / Desporto e Lazer 

EIXO I 

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 D

E
S

P
O

R
T

O
 E

 L
A

Z
E

R
 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

101 - Promoção e 

Democratização das 

Práticas de Esportes 

e Lazer 
2866 – Esporte de 

Rendimento  

4 – BH Descobrindo 

Talentos no futebol R$ 1.355.000,00 R$ 567.000,00 R$ 567.000,00 41,85% 

 

 

15 – Programa Minas 

Olímpica Oficina de 

Esportes (NEX – 25%) R% 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

101 – Promoção e 

Democratização das 

Práticas de esportes 

e Lazer 

2531- Programa de 

esporte educacional 

12 – Festival de 

atletismo(NEX – 25%) R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2545 - Promoções e 

Eventos Esportivos 

e Gestão de Áreas 

de Lazer 

1 - Promoções e Eventos 

Esportivos e Gestão de 

Áreas de Lazer(NEX – 

50%) R$ 1.367.000,00 R$ 661.828,25 R$ 661.828,25 48,41% 

238 – Promoção do 

esporte e do lazer 

2866 – Esporte de 

Rendimento 

5 – BH Descobrindo 

Talentos no Esporte(NEX – 

25%) R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2531- Programa de 

esporte educacional 6 – Programa de atletismo R$ 101.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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2536 - Programa 

Superar 
1 - Superar Educacional - 

BH Cidadania R$ 680.000,00 R$ 95.603,94 R$ 85.123,84 12,52% 

101 - Promoção e 

Democratização das 

Práticas de Esportes 

e Lazer 

2869 - Programa de 

Atividades de Lazer 

3 - Recrear R$ 457.000,00 R$ 30.200,16 R$ 30.200,16 6,61% 

10 - Promoção de Eventos 

de Lazer(NEX – 25%) R$ 98.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

238 - Promoção do 

Esporte e do Lazer 

2869 - Programa de 

Atividades de Lazer 

2 - Caminhar / BH 

Cidadania(NEX – 25%) R$ 106.250,00 R$ 39.789,92 R$ 39.789,92 37,45% 

8 - Brincando na Vila R$ 87.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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Podemos destacar ainda, as subações “Caminhar/BH Cidadania” e a “Brincando 

na Vila”, a primeira com baixa execução e a segunda com execução nula. Em consulta 

ao sítio eletrônico da secretaria de esporte e lazer, não encontramos informações sobre 

as subações citadas. O programa brincando na vila, que tinha como objetivo de 

promover o acesso ao lazer e à cultura parece, segundo a ausência de informações e 

execução nula conforme consta no relatório OCA ter sido extinto. Também não 

encontramos informações sobre o caminhar BH/Cidadania.  A subação de “Promoção 

de Eventos de Lazer”, que se encontra inserida no programa de “Promoção e 

Democratização das Práticas de Esportes e Lazer”, também apresenta execução nula. 

Por entendimento, podemos inferir que essas ações deveriam ter maior capilaridade e 

alcance na cidade, chegando de forma igual nas áreas vulneráveis e mais afastadas do 

centro. Contudo, os percentuais de execução nos sugerem que determinadas ações 

chegam em áreas privilegiadas da capital ao passo que não chegam em outras 

localidades, áreas vulneráveis e estigmatizadas, o que em certa medida explicaria a 

baixa execução. E por serem estigmatizadas inibe e justifica a não alocação de recursos 

e atividades de qualidade a esses destinos, quando, em tese, deveria obedecer ao 

contrário, áreas mais vulneráveis deveriam receber maiores investimentos e atividades 

como mobilização de mecanismos, recursos e atividades, para superação da situação de 

vulnerabilidade como meta e condição para uma cidade menos desigual se colocando 

em perspectiva de desenvolvimento integral e sistemático.  Visualizem os demais 

pontos do relatório OCA destacados no quadro acima. 

Para tanto, o exercício do controle social sobre a política pública, carrega a 

incumbência de contribuir com subsídios pontuais e macro na melhoria da execução e 

alocação de recursos para a politica pública de atendimento á criança e adolescente, na 

busca por uma cidade com menos desigualdade e em consonância com as normativas 

legais. Compreendemos, acima de tudo, que para alcançarmos tal perspectiva, 

necessário se faz percorrermos caminhos de articulação de demandas e informações, 

bem como da coalescência de recursos humanos, materiais e simbólicos aplicáveis 

diretamente em territórios vulneráveis para mudança da atual situação. Precisamos 

ainda compreender a mudança almejada pelos cidadãos e que podem ser traduzidas em 

políticas públicas de qualidade, como um processo de médio e longo prazo a ser 

realizado sistematicamente a partir da articulação de várias políticas setoriais entre as 

quais a política de esporte se insere como uma das bases para o pleno desenvolvimento 

de crianças, adolescentes e jovens, os quais serão os receptores e agentes propulsores da 
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mudança que buscamos para o plano cultural, social, político e econômico de nossa 

cidade.  

 

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - AED 

SUB-EIXO: EDUCAÇÃO – EDU 

 

O sub-eixo educação é que apresenta a maior quantidade de subações em 

execução, são oitenta exclusivas de um total de noventa e três. O percentual de 

execução pode ser considerado baixo uma vez que constata-se um número alto de 

subações com execução nula ou baixa, considerando inclusive o peso atribuído à este 

sub-eixo de forma geral no que se refere ao impacto direto na vida de crianças e 

adolescentes. Vale salientar ainda bem a especificidade de algumas subações para a 

política tendo em vista que tem um impacto direto na qualidade da educação. 

Considerando qualidade desde a estrutura física das escolas ao preparo dos professores e 

conteúdo das disciplinas. Pela relevância deste sub-eixo para o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, considerando-o atividade indispensável ao processo de 

formação cognitiva, educacional e cidadã, vale destacar alguns pontos e buscar analisar 

sua incidência na realidade factual de acordo com a execução do orçamento e a 

disponibilidade dos serviços para o público alvo em questão conforme se apresenta a 

realidade nos territórios. Importante considerarmos a centralidade que a educação ocupa 

nos processos de socialização e formação subjetiva, cognitiva e social dos indivíduos. A 

educação formal aliada aos demais mecanismos e estratégias educativas formativas tem 

uma relevância central e diferenciada para a vida dos indivíduos que inicia na infância e 

exercerá influência ao longo de toda trajetória de vida.  
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Tabela 3 –Acesso à Educação de Qualidade / Educação 

EIXO I 

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

207 - Melhoria da 

Qualidade da 

Educação 

2761 - Gestão da 

Assistência Alimentar e 

Nutricional à Rede 

Municipal de Ensino  

6 - Atendimento das 

Demandas de Dieta 

Especial R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

236 - Direito de 

Todo/as 

2331 - Centro de Referência 

em Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável 

3 - Educação Alimentar 

e Nutricional com 

Atividades Lúdicas 

Educativas(NEX - 85%) R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

140 – Gestão e 

operacionalização 

da política 

educacional 

2317 – Gestão 

Administrativa e 

Pedagógica 

2 - Gestão Pedagógica  

R$ 350.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2334 – Gestão 

compartilhada e 

participação social 

1 - Coordenação e 

participação em fóruns 

governamentais e GT’s R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2 - Apoio aos Conselhos 

Municipais R$ 52.000,00 R$ 8.880,00 R$ 8.880,00 17,08% 

140 – Gestão e 

operacionalização 

da política 

educacional 

2503 - Gestão do Programa 

Bolsa Escola 

2 - Manutenção das 

Atividades do Bolsa 

Escola Municipal R$ 533.112,00 R$ 41.005,00 R$ 41.005,00 7,69% 

2700 - Operação e 

Manutenção da Educação 

10 - Operação e 

Manutenção da 

Educação - Ensino 

Fundamental R$ 18.300.887,00 R$ 8.042.396,34 R$ 7.690.378,82 42,02% 
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16 - Fórum de Educação 

Integral R$ 498.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

206 - Expansão da 

Escola Integrada 

1211 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino 

4 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino R$ 29.108.212,00 R$ 1.130.825,10 R$ 1.130.825,10 3,88% 

2702 - Gestão do Programa 

Escola Integrada 

2 - Atendimento do 

Programa Escola 

Integrada R$ 24.864.000,00 R$ 10.089.481,24 R$ 10.089.481,24 40,58% 

6 - Programa Escola nas 

Férias R$ 3.009.015,00 R$ 608.640,00 R$ 608.640,00 20,23% 

207 - Melhoria da 

Qualidade da 

Educação 

2041 - Formação para 

Profissionais da Educação 

3 - Formação dos 

Professores do Ensino 

Fundamental em 

Cursos/Oficinas 

Específicas para 

Alfabetização e 

Matemática R$ 418.400,00 R$ 10.732,00 R$ 10.732,00 2,57% 

2705 - Mobilização da 

Comunidade Escolar 

1 - Formação e 

Mobilização da 

Comunidade Escolar R$ 147.000,00 R$ 1.606,06 R$ 1.606,06 1,09% 

2 - Realização do Fórum 

Família Escola R$ 110.000,00 R$ 6.618,00 R$ 6.618,00 6,02% 

4 - Publicação do Jornal 

Família Escola do 

Ensino Fundamental R$ 120.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 8,33% 

2706 - Melhoria da 

Aprendizagem e Avaliação 

de Desempenho Escolar 

3 - Avaliação de 

Aprendizagem dos 

Alunos - Avalia BH e R$ 4.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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Avalia EJA 

6 - Ação de Incentivo à 

Educação Especializada 

Complementar para 

Garantia da 

Aprendizagem da 

Pessoa com Deficiência  R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2886 - Gestão da Melhoria 

da Qualidade da Educação 

4 - Implantação do 

Observatório do Clima 

Escolar R$ 232.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

5 - Implantação da 

Política de 

Alfabetização R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

233 - Manutenção 

da Cidade 

1211 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino 

3 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino R$ 9.204.694,00 R$ 2.380.327,77 R$ 2.380.327,77 25,86% 

236 - Direito de 

Todo/as 

2386 - Programa Municipal 

de Igualdade Racial  

1 - Atividades do Grupo 

de Promoção de 

Igualdade Racial na 

SMED R$ 33.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

237 - Qualificação, 

Profissionalização e 

Emprego 

2404 - Ações de 

Qualificação, 

Profissionalização e 

Emprego 

13 - Disponibilização de 

Vagas para o Programa 

Municipal de 

Qualificação - 

EDUCAÇÃO R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

241 - Recomeço 

2886 - Gestão da Melhoria 

da Qualidade da Educação 

6 - Publicação de 

Material de Prevenção 

ao Uso de Drogas R$ 110.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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140 - Gestão e 

Operacionalização 

da Educação 

Infantil 

2041 - Formação para 

Profissionais da Educação 

2 - Formação para 

Professores da Educação 

Infantil R$ 74.600,00 R$ 200,00 R$ 200,00 0,27% 

2046 - Gestão 

Descentralizada da 

Educação 

9 - Adequação dos 

Espaços Escolares e da 

Educação Infantil R$ 1.746.000,00 R$ 910.000,00 R$ 910.000,00 52,12% 

2700 - Operação e 

Manutenção da Educação 

1 - Fornecimento de Kits 

Escolares - Educação 

Infantil R$ 13.999.631,00 R$ 6.675.658,95 R$ 5.934.776,75 42,39% 

8 - Operação e 

Manutenção da 

Educação R$ 8.724.706,00 R$ 3.598.406,64 R$ 3.470.603,43 39,78% 

205 - Expansão da 

Educação Infantil 

1211 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino 

1 - Construção, 

Ampliação e Reforma de 

Unidades de Ensino R$ 10.064.243,00 R$ 2.610.866,96 R$ 2.610.866,96 25,94% 

2707 - Aquisição e 

Instalação de Equipamentos 

1 - Aquisição e 

Instalação de 

Equipamentos R$ 2.417.350,00 R$ 85.132,55 R$ 85.132,55 3,52% 

2888 - Conveniamento com 

Instituição de Educação 

Infantil  

3 - Aquisição de 

Materiais para Creches 

Conveniadas - Termos 

de Compromisso R$ 7.230.185,00 R$ 2.852.776,29 R$ 2.163.051,16 29,92% 

2700 - Operação e 

Manutenção da Educação 

9 - Operação e 

Manutenção da 

Educação - Educação d 

eJovens e Adultos R$ 237.666,00 R$ 13.459,86 R$ 13.459,86 5,66% 

140 - Gestão e 

Operacionalização 

da Política 

2700 - Operação e 

Manutenção da Educação 

10 - Operação e 

Manutenção da 

Educação - Ensino R$ 750.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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Educacional Fundamental 

207 - Melhoria da 

Qualidade da 

Educação 

2886 - Gestão da Melhoria 

da Qualidade da Educação 

14 - Realização da 

Mostra Literatura Afro-

brasileira R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente - 2016. 
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Tabela 4– Escolas de Educação Básica por Dependência Administrativa 

 
Fonte: Diagnóstico CMDCA/BH, 2013. 

 

Chamamos a atenção para os cartogramas abaixo, extraídos do diagnóstico da 

situação da criança, do adolescente e do jovem do CMDCA/BH (2013), uma vez que a 

realidade nos evidencia uma situação que merece atenção. O diagnóstico registra uma 

queda no número de escolas da rede estadual de ensino, responsável por atender aos 

alunos do ensino médio, que compreende ao atendimento de adolescentes e jovens com 

idades de 14 anos acima. Na rede municipal, responsável pelo ensino fundamental, que 

compreende ao atendimento de crianças e adolescentes com idades de 6 a 15 anos, 

houve um aumento no núimero de escolas, sendo nove novas escolas no período de 

dezoito anos. Todavia, merece destaque o vigoroso aumento da rede privada de ensino 

que “quadruplicou, passando de 215 a 867 ao longo dos dezoito anos”, período 

compreendido de 1994 a 2011. Nesse sentido, a localização territorial onde se 

encontram as escolas privadas também expressam as desigualdades no espaço da 

metrópole belo-horizontina. Indubitavelmente o aumento do número de escolas no 

município é necessário, considerando inclusive o aumento populacional no mesmo 

período analisado, no qual Belo Horizonte apresenta uma taxa de crescimento de 1,16% 

ao ano. Todavia, esse crescimento não se dá de forma ordenada a partir de uma 

distribuição regional igualitária. A população que migra na cidade ou que a ela chega se 

acomodará nas regiões segundo suas características socioeconômicas (um fator 

primordialmente determinante) e também cultural. O quadro abaixo nos dá uma ideia 

dessa distribuição ao longo dos anos.  
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Tabela 5 – Distribuição da população por região administrativa BH – 

1991/2000/2010 

Regional 
População  Tax. Cresc. Anual  

1991 2000 2010 1991/2000 (%) 2000/2010 (%) 

            
Barreiro  221.072 262.194 282.552 1,91 0,75 
Centro Sul 251.481 260.524 272.285 0,39 0,44 
Leste  250.032 254.573 249.273 0,20 -0,21 
Nordeste  249.693 274.060 291.110 1,04 0,61 
Noroeste  340.530 338.100 331.362 -0,08 -0,20 
Norte  154.028 193.764 212.953 2,58 0,95 
Oeste  249.350 268.124 286.118 0,81 0,65 
Pampulha  105.181 141.853 187.315 3,38 2,82 
Venda Nova 198.794 245.334 262.183 2,36 0,67 
            

Belo Horizonte 2.020.161 2.238.526 2.375.151 1,16 0,59 

 

    

Fonte: PBH. 

     

Outro ponto a ser destacado é a qualidade do ensino, já que compreendemos que 

ter escola em quantidade suficiente para o atendimento da população é fundamental, a 

qualidade do ambiente escolar e do ensino também são fatores de relevância central 

nessa composição. Importante observar que as regiões que apresentam maior número de 

escolas municipais, consequentemente apresentam menor de escolas privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Distribuição das escolas privadas por regional em 

2011 

 
Fonte: Diagnóstico CMDCA/BH, 2013. 

 

Mapa 1: Distribuição das escolas municipais por regional em 

2011 

 
Fonte: Diagnóstico CMDCA/BH, 2013. 
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As escolas privadas estão onde as escolas municipais não estão. Esse dado é 

importante quando observados quais são essas regiões ou territórios. As escolas 

privadas não se instalam nos territórios de alta vulnerabilidade social. A escola privada 

oferta um serviço de aprendizagem de qualidade que se difere da escola pública a preço 

não acessível a todos. Nesse sentido a escola atua como um definidor de oportunidades 

futuras. “A escola é uma instituição central na vida dos jovens, mas eles também se 

inserem em processos educativos que não se resumem à escolarização” (LEÃO; 

CARMO, 2014, p. 24). A escola ocupa uma centralidade no ideal de ascensão social, 

como também a educação se constitui um mecanismo de busca de autonomia e inserção 

social formal na sociedade, seja pelo trabalho seja pela atividade acadêmica. “Pesquisa 

realizada com mais de 3.000 jovens brasileiros em 2004 constatou que pra 76% deles, a 

escola era muito importante em razão do seu futuro profissional. Ao mesmo tempo, o 

emprego e a formação profissional apareciam como a segunda maior preocupação” 

(LEÃO; NONATO, 2014, p. 41). A qualidade do ensino incide e pode ser um 

determinante importante na forma e acesso a oportunidades de inserção formal na 

sociedade. De forma mais direta, a qualidade da educação e aprendizagem recebida 

incide diretamente nas oportunidades ou ausência de oportunidades que a pessoa 

acessará ou não em sua vida adulta. A escola privada se insere na sociedade como um 

diferencial adicional que determina o acesso à universidade pública (de maior prestigio 

e qualidade) que por sua vez determina também o acesso à oportunidades de empregos, 

cargos e posições de status que definem as possibilidades de transposição das situações 

de vulnerabilidade. Dessa forma, escola de qualidade, garantida pela compra no 

mercado (escolas particulares) e tudo mais que o acesso á ela ensejará na vida de uma 

pessoa, segue sendo um dos mais importantes mecanismos de manutenção de 

privilégios e acesso a capital educacional e cultural de qualidade e uma vida de acesso a 

empregos e outros acessos privilegiados. Por outro lado, a escola pública segue sendo 

um mecanismo (não exclusivamente) de manutenção das desigualdades. 
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Portanto, a relação da maior proporção de alunos pretos e pardos que se constata 

nas escolas públicas, à medida que nas escolas privadas se constata a predominância de 

alunos brancos, se coloca como mais um indicador de verificação dos mecanismos 

estruturais de manutenção de desigualdades. As informações contidas nos mapas 1, 2, 3 

e 4, acima, quando cruzadas, nos permite entender possíveis motivos de manutenção de 

desigualdades e situações de exclusão e concentração das taxas de crimes violentos. 

O diagnóstico traz esta informações sobre as escolas públicas por regional e é 

relevante destacar que este dado se repete em todas as regionais de forma similarmente 

próxima, bem como a distribuição das escolas privadas também não se encontra em 

todas as regionais, demonstrando uma realidade global no município que acena para um 

componente de desigualdade socioespacial.   

Algumas escolas da rede pública de atendimento ao ensino fundamental estão 

desaparelhadas quanto ao seu potencial para atendimento ao público alvo de forma 

adequada, o que compromete a qualidade do ensino e diretamente na motivação dos 

alunos em frequentar tal ambiente. Declararam não possuir quadras de esportes um 

Mapa 3: Renda Domiciliar IVJ/BH 

 
 

Fonte: IVJ/BH, 2016. 

Mapa 4: Homicídio população masculina de 15 a 

19 anos IVJ/BH. 

 

Fonte: IVJ/BH, 2016. 
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montante de 11 (23,4%) escolas da Regional Noroeste,10 (30,3%) escolas da Regional 

Centro-Sul e a Regional Leste 5 (11,9%). No que diz respeito à existência de biblioteca 

e sala de leitura, na Regional Leste, 2 escolas (6,2%), na Regional Nordeste 2 escolas 

(7,1%), na Regional Oeste 2 escolas (3,7%) declararam não possuírem essas instalações. 

A internet não estava acessível para 7 escolas (15,6%) na Regional Barreiro, para 3 

(9,4%) na Regional Leste e para 6 (11,1%) na Regional Oeste. No que se refere às 

dependências e à acessibilidade a alunos com deficiência e mobilidade reduzida, o 

problema se exacerba, 32 escolas (71,1%) na Regional Barreiro, 35 (62,5%) na 

Regional Centro-Sul, 43 escolas (79,6%) na Regional Oeste declararam não possuir as 

adaptações necessárias (CMDCA/BH, 2013). 

Portanto, necessário se faz considerar as dimensões e abrangência da educação 

enquanto um processo dinâmico e sistemático na vida de crianças, adolescentes e 

jovens. Considerando “a escola uma instituição central na vida dos jovens, mas eles 

também se inserem em processos educativos que não se resumem à escolarização”
4
. 

Sendo a escolarização formal apenas um dos processos, com certa relevância e 

centralidade, entre outros que compõem a dinâmica de construção identitária e subjetiva 

de crianças e adolescentes. A sociedade contemporânea se encontra em constantes e 

rápidos processos de mudança e adaptação a novas tecnologias. Crianças, adolescentes e 

jovens de hoje encontram dificuldades de adaptação ao modelo de escola pública ainda 

vigente, que exige postura fixa e passiva. A escola não dialoga com os alunos para além 

da sala de aula e com as novas metodologias e tecnologias disponíveis. “Mas os 

estudantes adolescentes e jovens de hoje tem dificuldade cada vez mais dificuldades de 

se adaptar a esse tipo de escola [...] a sociabilidade juvenil, por exemplo, é pouco 

valorizada. São poucos momentos de encontro e de diálogo proporcionados pela escola 

que ultrapassam os controles da sala de aula” (LEÃO; CARMO, 2014, p. 25).  

Dessa forma, a autonomia e protagonismo desses alunos ao invés de serem 

potencializados são tolhidos, tornando a escola pública, um espaço desvirtuado de seu 

objetivo, um verdadeiro anacronismo educacional por se encontrar descontextualizada e 

desatualizada da dinâmica social e tecnológica contemporânea.  Faz-se necessário 

considerar uma formação humana e subjetiva atravessa por inúmeros processos que irão 

compor sua identidade, havendo uma interdependência de instâncias, instituições e 

espaços que participam da socialização enquanto um processo dinâmico configurado 

                                                           
4
 Mais informações sobre o tema, ver: Os jovens e a escola, cadernos temáticos: juventude brasileira e 

ensino médio. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2014.   
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coletivamente e de apropriação individual. Para tanto, considerar o conceito de 

hipertextualidade, conforme é colocado por Reis (2014), em sua pesquisa sobre “modos 

de socialização e individuação” que lança um olhar sobre os processos e dinâmicas de 

construção de identidades juvenis no mundo de tecnologias movimentados por redes 

virtuais, é de suma importância. Hipertextualidade considera, portanto, os variados 

espaços que atuam de forma interdependentes e intra-influentes na conformação das 

identidades juvenis, onde a educação formal, a família, a cultura, o território e o acesso 

á rede digital compõem um quadro referencial de possibilidades da construção subjetiva 

de identidades juvenis na contemporaneidade.   

Para tanto, vale destacar algumas subações que constam do OCA, como 

exclusivas que poderiam auxiliar numa possível transformação do ambiente escolar, 

adequando-a ao contexto tecnológico e social de forma a atender às demandas e 

peculiaridades das crianças, adolescentes e jovens de hoje, caso aplicados de forma 

estratégica e coerente, cumpriria os objetivos almejados pela instituição escolar e 

garantiria, em certa medida, as prioridades estabelecidas no ECA.  

Ao olharmos para os três sub-eixos acima descritos, percebe-se um emaranhado 

de atividades no espaço escolar, que, ao invés de se converterem em uma articulação 

com a finalidade de promover e contribuir para o desenvolvimento sadio de crianças e 

adolescentes termina por compor um quadro de presenças insatisfatórias e um conflito 

espacial atividades. Uma hipótese para concentração de atividades nas escolas é pela 

ausência de espaços adequados para receber atividades (políticas públicas de esporte, 

cultura e lazer) necessárias nesses territórios. Um esforço para conhecer e reconhecer o 

perfil dos jovens que estão nas escolas e nos territórios pode nos oferecer uma imagem 

real do jovem e afastar as representações que temos sobre os mesmos, especialmente os 

jovens de periferia e aglomerados de BH. Há uma oferta massiva das atividades de 

futebol e futsal, conforme nos aponta o diagnóstico. Obviamente não estamos 

desconsiderando a importância de atividades como o futebol, estamos muito antes pelo 

contrário, questionando sua massiva predominância em detrimento de outras atividades. 

Não queremos e não seríamos ingênuos a ponto de “jogar a água fora junto com o 

bebê”, mas chamar a atenção que nenhum território por mais vulnerável que seja não se 

constitui de manifestações homogêneas, sejam elas culturais, esportivas ou educacionais 

a ponto de privilegiar o predomínio massivo de determinada atividade.  
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PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL - PDI 

SUB-EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL - AS 

 

É possível identificar, 37 (trinta e sete) ações voltadas para atendimento 

“exclusivo” do público em questão, dentro do Sub-Eixo: Assistência Social. Das 37 

ações exclusivas, 22 apresentam execução baixa ou nula, o que representa 59,45% das 

ações exclusivas e compõem um total de 105 ações no sub-eixo. 

Importante situarmos a Assistência Social no âmbito da política pública e sua 

relevância no atendimento da população de forma geral, bem como, para crianças e 

adolescentes de forma específica. Especialmente em situação de vulnerabilidade. A 

Política de Assistência Social é política pública de direitos e não contributiva, de 

responsabilidade os entes federados, União (Governo Federal), Distrito Federal, Estados 

e Municípios. A Assistência Social compõe o tripé da seguridade social juntamente com 

a previdência social e a saúde. Insere-se, portanto nessa composição como política 

estratégica de que atua articuladamente com as demais políticas setoriais. Sua relevância 

está na forma como foi pensada sua metodologia e formas de atuação diante da 

complexidade dos fenômenos sociais brasileiros. Vale salientar que trata-se de uma 

política que atua diretamente nas interseções das questões sociais, para ser mais 

específico, atua na busca de soluções para situações de vulnerabilidade social. Para isso, 

a Assistência social está subdividida em níveis de complexidade – proteção social 

básica e proteção social especial -, a partir dos quais são direcionadas métodos, ações e 

estratégias que visam seu saneamento das situações observadas em cada nível segundo 

seu grau de complexidade (podemos compreender como grau de vulnerabilidade e 

ruptura de vínculos que se encontra o indivíduo ou grupo). 

Cada nível de complexidade abarca um determinado escopo de situações que por 

sua configuração ilustra formas e materialização de fenômenos sociais que expõe 

indivíduos, famílias e grupos à situações de vulnerabilidade. Nessa perspectiva a 

Assistência Social considera três dimensões de proteção social: as pessoas (indivíduos), 

as suas circunstâncias (o contexto territorial) e dentre elas seu núcleo de apoio imediato 

(família). Para o exercício da proteção social exige a capacidade de maior aproximação 

possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que riscos e vulnerabilidades se 

constituem. Nessa perspectiva que proteção social exige a capacidade conhecer e 

reconhecer os territórios e de uma maior proximidade possível dos contextos territoriais 

e do cotidiano da vida das pessoas, compreendendo que é neste imbricado de relações 
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sociais, onde o micro se remete e reconverte o macro de forma territorializada, onde 

riscos e vulnerabilidades se constituem e se aprofundam as situações de exclusão social. 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004),  

a vulnerabilidade social materializa-se nas situações que desencadeiam ou 

podem desencadear processo de exclusão social de famílias e indivíduos que 

vivenciam contexto de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso a serviços públicos) e/ou fragilização dos vínculos afetivos, 

relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiência, dentre outas (PNAS, 2004).  

 

A exclusão, portanto, é o resultado de processos de ruptura de laços e relações 

sociais (ruptura de laços de solidariedade, estigmatização, ausência de poder, 

exploração e marginalização), exclusão da vida econômica e produtiva 

(subdesenvolvimento das capacidades cognitivas e sócio-profissionais, obsolescência, 

perda de emprego, situação de hipossuficiência) e a ruptura total ou parcial dos laços de 

solidariedade comunitários e familiares. Considera-se excluídos, desta maneira, 

indivíduos e grupos que não têm a garantia de acesso a um rendimento que lhe permita 

o sustento próprio e/ou provimento da família, a uma atividade econômica (trabalho), 

acesso à educação de qualidade, à formação, à cultura, ao esporte e lazer, à segurança, 

saúde, à habitação e à igualdade de oportunidades. Exclusão social pode ser assim 

entendida como fruto de um processo que alia instituições sociais (Estado), nível macro 

que detém o poder e monopólio para prover políticas públicas capazes de estabelecer 

parâmetros mais equitativos de distribuição e redistribuição das oportunidades inscritas 

nos sistemas sociais e a dinâmica das relações sociais cotidianas, que se estabelecem em 

algum nível, potencialidades de inserção social e redes de proteção e solidariedade 

individual e comunitária.  Contudo, o macro e o micro compõem duas instâncias que 

atuam de forma interdependentes e intra-influentes, sendo o primeiro determinante do 

segundo e vice-versa. Exclusão Social, segundo Martine Xiberas (1996), caracteriza-se 

por um 

processo sócio-histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais 

ou pessoas, em todas as instâncias da vida social, com profundo impacto na 

pessoa humana, em sua individualidade. É também um processo complexo e 

multifacetado (polissêmico), dotado de contornos materiais, políticos, 

relacionais e subjetivos. Exclusão social aplicável à realidade de uma 

sociedade capitalista é que "excluídas são todas as que não participam dos 

mercados de bens materiais ou culturais. 

 

É diante desse entendimento dos impactos que situações de vulnerabilidade 

possam implicar na vida de pessoas e grupos que a política de Assistência Social insere-
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se com grande potencial de atuação junto aos grupos vulnerabilizados e excluídos. 

Contudo, essa política, apesar de ter um papel que possa se atribuir uma estratégia 

diferenciada, uma vez que sua proposta parte de uma atuação territorial, bem como, da 

atenção por níveis de complexidade, está inscrita no rol de políticas públicas destinadas 

à uma parcela específica da população. Assim sendo, sua destinação e execução de 

forma adequada, o que permitiria buscar seus objetivos com afinco e condições de 

exequibilidade e alcance, também depende de vontade política, de controle social e 

efetiva participação da sociedade.  

Dessa forma, relevante percorremos o relatório OCA para percebermos como 

esta política vem sendo executada em Belo Horizonte, especialmente no tocante às 

ações destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes ou com grande impacto em 

suas vidas. Vale destacar primeiramente, as ações (Ação 2350) de “vigilância 

socioassistencial”. Essa ação merece destaque inicial por se tratar de um mecanismo 

imprescindível na identificação das situações de risco social e vulnerabilidades inscritas 

nos territórios. Através dela e das informações levantadas é que se faz possível pensar 

as estratégias de atuação junto aos públicos nos três níveis de complexidade e em cada 

território de forma especifica e considerando as configurações das questões que ali se 

observam. Para tanto, chamamos atenção para a baixíssima alocação de recursos nessa 

ação e ainda para execução nula da mesma.  Não seria possível muito menos sensato, 

destinar determinado número de políticas públicas, serviços ou ações à territórios sem 

antes conhecer e reconhecer suas realidades. De forma igualmente incoerente seria sua 

execução com o montante de recursos previstos para a ação. 

Dessa forma, ao direcionar políticas incoerentes com as realidades territoriais ou 

deixar de direcionar políticas especificas e ações pensadas segundo cada realidade, o 

Estado corrobora uma lógica da exclusão ao homogeneizar e caracterizar os territórios 

em situação de vulnerabilidade como carentes de determinados serviços ao passo que os 

exclui de outros tantos, talvez mais relevantes para as situações ali observadas que os 

que seguem sendo direcionados. Nos locais onde a presença do poder público é quase 

inexistente, precária ou de cunho eminentemente assistencialista, situações que atuam 

como agenciadoras da agudização da degradação ambiental e humana encontram 

maiores probabilidades de instalarem-se, um exemplo pode ser a criminalidade e a 

violência entre outras situações que vitimizam (“prioritariamente”) crianças, 

adolescentes e jovens, pois as condições básicas para sobrevivência são insuficientes.  

Faltam serviços e recursos ligados à cultura, educação, esporte e lazer, transporte, 
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saneamento básico, emprego, etc. Conforme observa, Luiz Eduardo Soares (2005), “a 

pobreza não é causa da violência. Mas quando aliada à dificuldade dos governos em 

oferecer melhor distribuição dos serviços públicos, torna os bairros mais pobres mais 

atraentes para a criminalidade e a violência”. Pensando nessa direção que a resolução nº 

96 de 2013 do CMDCA/BH, que teve o objetivo, conforme seu “artigo 1º. – Aprovar as 

diretrizes e ações prioritárias para o Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA 

para o ano de 2014”, coloca a vigilância socioassistencial como fonte de balizamento 

para execução de todas as diretrizes e suas respectivas ações prioritárias. Portanto, 

segundo o relatório OCA, evidencia-se nesse aspecto, uma inépcia por parte dos 

formuladores das políticas públicas municipais e uma falha na alocação dos recursos e 

serviços que não conta com produção de informações e indicadores que deem 

sustentação e legitimação às mesmas. Vale reforçar que a compreensão do significado 

de território na configuração objetiva e subjetiva de famílias, indivíduos e grupos é um 

mecanismo de grande relevância para o levantamento de possibilidades de atuação via 

políticas públicas e a partir dessas estabelecer maiores chances de sanear situações de 

vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais. Dessa forma, a política pública assume o 

status de busca efetiva na garantia de direitos e efetiva proteção integral, 

consequentemente, atuando nos interstícios da desigualdade proporcionando maior 

capacidade de desenvolvimento e inserção social a famílias, indivíduos e grupos 

excluídos.  

Portanto, o quadro abaixo pode nos dar um panorama da situação da política de 

Assistência Social em Belo Horizonte e, consequentemente, da precariedade de 

atendimento destinado à população que dela necessita. Dessa forma, quando voltamos o 

olhar prioritariamente à crianças e adolescentes, percebe-se que há um agravamento do 

quadro de garantias de direitos e da efetivação da proteção integral.   

Uma ação interessante para se pensar é a que prevê “Internet Banda Larga 

Disponibilizada em Áreas de Vilas e Favelas” (Ação - 1373). Essa ação pode garantir 

acesso á informação e ser um importante mecanismo auxiliar no processo educacional e 

cultural para crianças, adolescentes e jovens moradores de áreas vulnerabilizadas uma 

vez que baixa renda observada nas famílias moradoras dessas localidades pode não 

permitir a compra de pacotes de internet para a família, condicionando, 

consequentemente, crianças, adolescentes e jovens, em certa medida, a estarem privados 

dos benefícios que a era digital proporciona. Como discutido nos itens acima sobre 

cultura, educação e esporte e lazer, os processos de formação e desenvolvimento de 
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capacidades cognitivas imprescindíveis para o pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, prescinde necessariamente de acesso à recursos variados que permitam a 

interlocução, trânsito e apropriação das mais variadas expressões simbólicas 

constitutivas da vida nas cidades e nas sociedades contemporâneas. Nos atentado para 

relevância e as inúmeras possibilidades permitidas pela “cibercultura”. Nesse sentido,  

A intensificação e a extensão da presença e do uso das novas tecnologias da 

comunicação e informação na contemporaneidade tem configurado o que 

alguns teóricos denominam como o “novo estado da cultura”, o qual é 

‘caracterizado sobretudo por uma ampliação dos lugares em que nos 

informamos, em que de alguma forma aprendemos a viver, a sentir e a pensar 

sobre nós’ (REIS; JESUS, 2014, p. 25).  

 

O acesso a internet nos dias de hoje se constitui um importante e muitas vezes 

imprescindível instrumento auxiliar no processo de educação formal, uma vez que 

tarefas escolares são orientadas com base em pesquisas na internet.  A falta de acesso á 

internet nos dias de hoje pode vir a se traduzir num mecanismo de exclusão social não 

apenas pela falta de acesso à informação e formação, que por si só já se traduz em uma 

situação de vulnerabilidade no contexto da era digital, mas também por deixar implícito 

outras vulnerabilidades.    
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Tabela 6 – Promoção de Direitos e Proteção Integral / Assistência Social 

EIXO II 

PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 A

S
S

IS
T

Ê
N

C
IA

 S
O

C
IA

L
 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

19 - Proteção 

Social Básica 

2401 - Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

3 - Serviços para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 15 anos 
R$ 970.400,00 R$ 574.652,40 R$ 485.498,02 50,03% 

4 - Serviços para 

Adolescentes e Jovens de 15 

a 17 anos R$ 1.964.200,00 R$ 1.198.626,04 R$ 892.208,84 45,42% 

20 - Proteção 

Social Especial 

2403 - Serviço de Proteção 

Social Especial de Alta 

Complexidade 

25 - Atendimento 

Institucional de Breve 

Permanência R$ 1.884.800,00 R$ 614.050,98 R$ 614.050,98 32,58% 

163 - Promoção e 

Proteção às 

Crianças e 

Adolescentes e suas 

Famílias 

2859 - Ações para 

Promoção e Proteção dos 

Direitos da Criança, 

Adolescentes e suas 

Famílias 

2 - Orientação e Apoio 

Sociofamiliar 
R$ 876.000,00 R$ 459.790,24 R$ 459.790,24 52,49% 

4 - Acolhimento Familiar 

R$ 2.050.000,00 R$ 488.381,20 R$ 488.381,20 23,82% 

5 - Acolhimento Institucional 

R$ 739.000,00 R$ 99.264,48 R$ 95.748,00 12,96% 

11 - Apoio às Ações 

Voltadas para Crianças e 

Adolescentes R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

17 - Apoio às Ações de 

Atendimento Socioeducativo  R$ 540.000,00 R$ 2.252,21 R$ 2.252,21 0,42% 
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18- Apoio às Ações de 

Articulação Regional para 

Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente R$ 284.000,00 R$ 1.293,60 R$ 1.293,60 0,46% 

20 - Apoio Administrativo ao 

Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente R$ 115.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2860 - Ações para o 

Fortalecimento das 

Diretrizes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

1 - Assessoria 

Técnica/Financeira R$ 460.000,00 R$ 24.400,00 R$ 24.400,00 5,30% 

2 - Vigilância e Defesa de 

Direitos R$ 500.000,00 R$ 86.603,40 R$ 86.603,40 17,32% 

5 -Realização de Campanha 

na Sociedade em Prol da 

Garantia de Direitos das 

Crianças e Adolescentes R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

8 - Apoio às Ações de 

Fortalecimento para 

Participação de Crianças e 

Adolescentes R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

237 - Qualificação, 

Profissionalização e 

Emprego 

2647 - Inserção Social e 

Produtiva 

1 - Programa de 

Intermediação de Mão de 

Obra para Pessoas com 

Deficiência – PROMETI(EX 

– 25%) R$ 125.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2 - Programa de Promoção ao 

Adolescente Trabalhador R$ 7.385.000,00 R$ 1.845.366,00 R$ 1.845.366,00 24,99% 



43 
 

 
 

20 - Proteção 

Social Especial 

2410 - Apoio e Assessoria 

aos Serviços de Proteção 

Social de Média 

Complexidade 

3 - Atendimento Psicossocial 

a Crianças, Adolescentes e 

Familiares R$ 209.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

4 - Atendimento à Agressores 

Intrafamiliares de Crianças e 

Adolescentes R$ 209.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2878 - Serviço de Proteção 

Especial de Média 

Complexidade 

3 - Serviços de Proteção ao 

Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas LA/CREAS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

4 - Serviços de Proteção ao 

Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas 

PSC/CREAS R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

5 - Serviços de Proteção ao 

Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas - NAMSEP R$ 6.000,00 R$ 1.754,06 R$ 1.753,70 29,23% 

113 - Gestão da 

Política de 

Assistência Social 

2348 - Gestão, 

Comunicação e 

Mobilização Social 

7 - Capacitação de 

Funcionários com Atuação 

nas Unidades Interligadas de 

Registro Civil em 

Maternidades de BH  R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2350 - 

VigilânciaSocioassistencial 

1 - Sistema de 

Indicadores(NEX – 25%) R$ 38.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2 - Estudos Territoriais de 

Geoprocessamento(NEX – 

25%) R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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113 - Gestão da 

Política de 

Assistência Social 

2350 - 

VigilânciaSocioassistencial 3– Diagnóstico(NEX - 25%) R$ 87.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2840 - Gestão dos 

Equipamentos de 

Promoção Social 

1 - Gestão dos Equipamentos 

de Promoção Social(NEX –

25%) R$ 50.750,00 R$ 251,25 R$ 251,25 0,50% 

241 - Recomeço 

2403 - Serviço de Proteção 

Social Especial de Alta 

Complexidade 

24 - Acolhimento 

Institucional de Bebes de 

Mães Usuárias de Drogas R$ 498.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

132 - Gestão da 

Política Municipal 

de Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

2120 - Gestãoda 

Assistência Alimentar e 

Nutricional às Entidades 

3 - Gerenciamento da 

Assistência Alimentar e 

Nutricional às Creches 

Conveniadas - Educação 

Infantil R$ 5.573.000,00 R$ 2.989.491,13 R$ 2.409.400,24 43,23% 

236 - Direito de 

Todos/as 

2331 - Centro de 

Referência em Segurança 

Alimentar e Nutricional 

Sustentável 6 - Programa Pão Escola R$ 282.691,00 R$ 129.762,73 R$ 118.216,03 41,82% 

221 - BH Digital 1373 - Gestão do Plano 

Diretor de Informática 

5 - Internet Banda Larga 

Disponibilizada em Áreas de 

Vilas e Favelas R$ 2.164.771,00 R$ 578.094,69 R$ 215.336,96 9,95% 

237 – Qualificação 

profissional e 

Emprego  

  

2404 – Ações de 

Qualificação, 

Profissionalização e 

Emprego 

  

1 - Disponibilização de 

Vagas para o Programa 

Municipal de Qualificação, 

Emprego e Renda (NEX – 

25%) R$ 790.775,00 R$ 357.164,08 R$ 351.852,58 44,49% 

 1 - Disponibilização de 

Vagas para o Programa 

Municipal de Qualificação, 

Emprego e Renda (NEX – R$ 105.000,00   R$ 00,00  R$ 00,00   0,00% 
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25%) 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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O diagnóstico da criança, adolescente e jovem de Belo Horizonte “evidenciada 

no contexto do diagnóstico e os grandes desafios na implementação de uma política de 

assistência desse porte, muito ainda está por ser feito” (CMDCA/BH, 2013) e faz uma 

serie de apontamentos. Segue alguns dos destaques do diagnóstico: 

Acesso precário ao sistema do governo federal, pois 29 CRAS não tinham acesso ao 

CadÚnico e SIBEC, e todos relataram não possuir acesso ao SISPETI, SISJOVEM e 

BPC na escola;  

Necessidade do aumento das unidades CRAS e CREAS, no sentido de contemplar a 

demanda do público de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco e 

violação de direitos; 

Destacamos a importância de existirem espaços de convivência, salas de atendimento 

com privacidade e adaptações próprias ao público infantojuvenil, bem como materiais 

pedagógicos, culturais, esportivos, em boas condições de uso. Destaque dado pelo fato 

de não existir e que as que existem se encontram em condições precárias para utilização; 

Dos 33 CRAS, segundo o Censo SUAS, apenas 7 possuíam brinquedoteca e 14 

informaram possuir brinquedos em seu acervo;  

Adaptação ao atendimento de pessoas com deficiências, tendo em vista que, conforme 

as Orientações Técnicas do CRAS constituem público prioritário as famílias com 

pessoas com deficiência de 0 a 18 anos, beneficiários do BPC; 

Dos 33 CRAS 15 não ofertam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

para crianças entre 0 e 6 anos. A situação segue no mesmo serviço para a faixa etária de 

6 a 15 anos, sendo que 26 CRAS não oferecem e para faixa de 15 a 17 anos 8 CRAS 

não oferecem o serviço; 

O diagnóstico destaca ainda que, “garantir essa infraestrutura funcionando corretamente 

pode ser fundamental para o atendimento da demanda acolhida nestes equipamentos” e 

aponta algumas violações de direitos mais frequentes identificadas nos territórios 

CRAS. Nesse caso, as cinco principais violações registradas dizem respeito às situações 

de: jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, negligência em relação a 

crianças e adolescentes, famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa 

Bolsa Família, usuários de drogas, violência. Entendemos aqui que isto demanda a 

capacidade dos CRAS e CREAS em construir respostas a este tipo de atendimento. 

Capacidade que fica comprometida diante da inexistência da produção de informações 

que poderia ser acessada a partir da vigilância socioassistencial. Esse seria apenas um 
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dos pontos, outros referem-se à adequação dos equipamentos, estrutura material e 

garantia da alocação de recursos para a execução dos serviços.  

O diagnóstico ainda fez um levantamento e identificou um número aproximado 

de 91.924 famílias residentes em condições de vulnerabilidade que em 2011. Que 

existia, a época 847 famílias em acompanhamento e 202 famílias em situação de 

extrema pobreza. Destaca ainda o diagnóstico, no âmbito da proteção especial, as 

seguintes violações: crianças ou adolescentes vítimas de violência física/psicológica 

intrafamiliar, crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono; vítimas de 

violência sexual; em situação de trabalho infantil; vítimas de exploração sexual. Nesse caso, 

é significativo observar que, tanto na faixa de 0 a 12 anos quanto na de 13 a 17 anos, o 

número de casos de crianças ou adolescentes vitimizados segue a sequência de violência 

física/psicológica intrafamiliar, a negligência ou abandono e os casos de violência sexual. 

 

 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL - PDI 

SUB-EIXODIREITOS DA CIDADANIA–DCI 

 

Neste Sub-Eixo o relatório nos acusa a existência três subações exclusivas, com 

desempenho de execução baixo ou nulo, das 24 subações totais. Dessa forma, 

destacamos subações não-exclusivas, com percentual de execução baixo ou nulo que 

entendemos ter impacto direto e relevante na vida e desenvolvimento de crianças e 

adolescentes.  

Um breve exemplo são a Ações: Afirmativas de Promoção de Direitos de 

Combate à Violência Contra a Mulher (NEX – 0,25); Ações Afirmativas em Prol de 

Comunidades Tradicionais (NEX – 0,25); e Reestruturação e Aperfeiçoamento do 

Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual. Atualmente assistimos um 

amplo debate a cerca das consequências históricas de práticas de racismo e da violência 

de gênero (machismo) na sociedade brasileira. Tais práticas repercutem na vida de 

crianças e adolescentes desde tenra idade e tem impacto direto em sua formação 

subjetiva, incutindo um sentimento de inferioridade. Assubações destacadas deveriam 

ser executadas com o objetivo de atuar na intersecção das consequências nefastas desses 

processos. Promovendo ações que visem trabalhar a autonomia e recomposição de 

processos de autoestima e acesso às políticas públicas. Racismo e misoginia são práticas 

similares e bem próximas nas sociedades ocidentais e alcançam, em suas vítimas, 
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mulheres, pessoas negras em geral e mulheres negras de forma mais contundente e tem 

consequências também similares, incutir um sentimento de inferiorização na própria 

vítima de forma que justifique a violência. O sistema de educação brasileiro é um dos 

mais eficientes mecanismos de reprodução dessa lógica. Logo, deve ser um dos 

primeiros locais onde se deva atuar em sua ressignificação.   

Essa desigualdade não é apenas material, mas também abrange relações de 

poder desiguais, a sensação subjetiva de inferioridade de um cidadão ou seu 

tratamento como inferior e sua inabilidade de participar efetivamente da vida 

social, inclusive no acesso ao trabalho, educação, saúde e habitação, assim 

como seus direitos civis e políticos. O sistema brasileiro de educação, 

extremamente desigual, é um dos principais responsáveis por uma das 

maiores desigualdades sociais do mundo, sendo essa desigualdade maior nas 

regiões onde há mais negros (TELLES, 2003). 

 

Para além da necessidade das políticas públicas atuarem especificamente nessas 

temáticas como forma de proporcionar a emergia de autonomia e auto-valorização que 

permita o surgimento de um sentimento de auto-estima, está a urgente necessidade de 

mudar as estatísticas que esse sistema é omisso e conseqüentemente cúmplice. Várias 

pesquisas demonstram que o Brasil está entre os países que mais matam mulheres e 

pessoas negras no mundo. Dados apontam um aumento de 54% em dez anos no número 

de homicídios de mulheres negras, passando de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013. 

No mesmo período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, 

saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. Em 2012, 68% dos homicídios ocorrem 

dentro de casa. Em 86% dos casos, o assassino é alguém da família ou próximo a ela. 

Os parceiros ou ex-parceiros são responsáveis pela maior parte dos assassinatos de 

mulheres. Em 2013 no Brasil, 55,3% desses crimes foram cometidos no ambiente 

doméstico, e 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas, com 

base em dados do Ministério da Saúde. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 

100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da OMS que avaliaram 

um grupo de 83 países (FLACSO, 2015). O recorte racial também nesse fenômeno 

social é gritante. Não há como negligenciar a questão racial para se pensar políticas 

públicas no Brasil e especificamente em Belo Horizonte quando comprovamos uma 

sobrerrepresentação de pessoas negras nas camadas inferiores de renda concentradas 

nos territórios vulnerabilizados.  
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Tabela 7 – Promoção de Direitos e Proteção Integral / Direitos e Cidadania 

EIXO II 

PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL  

S
U

B
-E

IX
O

 -
 D

IR
E

IT
O

S
 E

 C
ID

A
D

A
N

IA
 PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

163 - Promoção e 

Proteção às 

Crianças e 

Adolescentes e 

suas Famílias 

2884 - Programa 

BH: Crianças e 

Adolescentes 

Protegidos 

1 - Capacitação da Rede de 

Atenção à Criança ao 

Adolescente, Sociedade Civil, 

Fóruns e Afins R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

3 - Realização de Eventos e 

Campanhas para Mobilização 

Social e Informação R$ 51.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

6 - Reestruturação e 

Aperfeiçoamento do Programa 

de Enfrentamento ao Abuso e 

Exploração Sexual R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

236 - Direito de 

Todos/as 

2333 - Promoção de 

Ações Afirmativas 

dos Movimentos 

Sociais 

2 - Apoio e Acompanhamento 

de Grupos de Economia 

Solidária(NEX – 25%) R$ 132.625,00 R$ 3.465,00 R$ 2.520,00 1,90% 

3 - Ações Afirmativas em Prol 

de Comunidades 

Tradicionais(NEX – 25%) R$ 2.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

5 - Ações Afirmativas de 

Promoção de Direitos de 

Combate à Violência Contra a 

Mulher(NEX – 25%) R$ 5.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 
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6 - Realização de Atividades de 

Articulação das Redes de 

Direitos (NEX – 25%) R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2345 - Atendimento 

e Orientação 

Psicossocial e 

Jurídico 

7 - Atendimento Psicossocial e 

Jurídico à Mulher em situação 

de Violência de Gênero – 

Bemvinda(NEX – 25%) R$ 13.000,00 R$ 1.377,97 R$ 1.202,96 9,25% 

2819 - Apoio à 

Promoção das 

Políticas da 

Juventude 

1 - Apoio à Promoção das 

Políticas da Juventude (NEX – 

25%) R$ 212.500,00 R$ 36.468,86 R$ 36.468,86 17,16% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS – PVS 

SUB-EIXO: HABITAÇÃO – HAB 

 

Nesse sub-eixo não há nenhuma subação exclusiva dentre as 44 totais sendo 

todas não-exclusivas com percentual de 25%. No entanto, destacamos 14 subações que 

compreendemos serem relevantes na política de habitação e tenham impacto 

significativo na vida de crianças e adolescentes e apresentam execução baixa e nula 

segundo o relatório OCA. O quadro habitação pode ser analisado juntamente com o 

quadro saneamento por se completarem em ações e subações que incidem diretamente 

nas condições ambientais dos territórios.  
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Tabela 8 - Promovendo Vidas Saudáveis / Habitação 

EIXO III 

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 H

A
B

IT
A

Ç
Ã

O
 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

64 - Geração e 

Qualificação 

Habitacional em 

Áreas de Interesse 

Social 

1207 - Produção de 

Moradias 

8 - Gestão da Política Municipal de 

Habitação - PMH - e participação 

Popular(NEX – 25%) R$ 665.000,00 R$ 15.595,96 R$ 15.595,96 2,35% 

1231 - Melhorias 

Urbanas em 

Assentamentos 

Precários 

1 - Melhorias Urbanas em 

Assentamentos Precários(NEX – 

25%) R$ 1.268.834,00 R$ 386.338,27 R$ 337.343,97 26,59% 

25 - 

Reassentamento/Indenizações(NEX 

– 25%) R$ 689.302,00 R$ 44.502,47 R$ 44.502,47 6,46% 

2792 - Bolsa Moradia 

1 - Programa Bolsa Moradia(NEX – 

25%) R$ 2.171.875,00 R$ 508.500,00 R$ 508.500,00 23,41% 

209 - Implantação 

do Corta Caminho  

1330 - Implantação do 

Corta Caminho  

2 - Construções de Unidades 

Habitacionais - Anel Rodoviário 

(NEX – 25%) R$ 835.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

3 - Via 710 - 

Reassentamento/Indenizações(NEX 

– 25%) R$ 388.100,00 R$ 73.832,19 R$ 73.832,19 19,02% 

225 - Vila viva 

1231 - Melhorias 

Urbanas em 

Assentamentos 

Precários 

1 - Melhorias Urbanas em 

Assentamentos Precários(NEX – 

25%) R$ 13.077.241,00 R$ 2.244.337,42 R$ 2.163.531,01 16,54% 

4 - Orçamento Participativo – 

Empreendimento(NEX – 25%) R$ 7.270.636,00 R$ 1.394.528,00 R$ 1.394.528,00 19,18% 
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8 - Ações Sociais em Assentamentos 

Precários(NEX – 25%) R$ 1.499.500,00 R$ 310.729,68 R$ 310.729,68 20,72% 

22 - Eliminação de Situações de 

Risco Muito alta e Alta(NEX –25%) R$ 5.720.750,00 R$ 1.572.271,43 R$ 1.572.271,43 27,48% 

26 - 

Reassentamento/Indenização(NEX – 

25%) R$ 1.768.500,00 R$ 136.496,35 R$ 136.496,35 7,72% 

226 - Habitação  

1207 - Produção de 

Moradias 

3 - Produção de Moradias do 

Programa Minha Casa Minha 

vida(NEX – 25%) R$ 21.998.100,00 R$ 113.339,69 R$ 113.339,69 0,52% 

    

7 - Acompanhamento Social de 

Famílias do Programa Minha Casa 

Minha Vida(NEX – 25%) R$ 1.884.000,00 R$ 390.043,26 R$ 390.043,26 20,70% 

234 - BH 

Cidadania e o 

SUAS - Sistema 

Único ade 

Assistência Social 

1231 - Melhorias 

Urbanas em 

Assentamentos 

Precários 

32 - Projeto e Obras de Melhorias 

Habitacionais(NEX – 25%) R$ 100.401,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS – PVS 

SUB-EIXO: SANEAMENTO – SAN 

 

Também nesse sub-eixo não há subações exclusivas dentre as 19 totais. Para 

tanto, destacamos três subações com baixa execução. É sabido que crianças e 

adolescentes são os mais atingidos por situações de degradação ambiental uma vez que 

a própria condição de formação física e incorporação de estruturas de resistência no 

organismo se apresentam mais frágeis nessa fase da vida. Precisamos também 

considerar a dimensão da vulnerabilidade social que em razão da composição das 

moradias, a ausência de oferta de espaços e atividades de cultura, esporte e lazer para 

compor os processos de socialização, bem como a ausência de renda suficiente para 

garantir esses serviços no mercado, termina por condicionar a busca de entretenimento 

nos espaços públicos abertos próximos às suas residências.  

Um estudo
5
 realizado em 2014 pelo Centro Universitário de Belo Horizonte – 

UniBH, com foco no córrego Bonsucesso, identifica uma diversidade de aspectos de 

riscos e também aponta ações que possam sanear de forma mais imediata tais situações. 

Segundo o referido estudo, “Essa bacia se localiza na confluência das regionais 

Barreiro, centro sul e oeste envolvendo diversos bairros e diversos padrões de ocupação. 

No que tange à sua ocupação e usos antrópicos – diversos e de padrões heterogêneos e 

desiguais –,essa localidade caracteriza-se por um crescimento demográfico que resulta 

em aglomerados e ocupações inadequadas, com baixo padrão construtivo e em áreas de 

planície de inundação. a saber: deslizamentos (sobretudo nas áreas com maior 

declividade), erosão (sulcos e voçorocas, geralmente associados à inclinação dos taludes 

e à ausência de cobertura vegetal, vítima de queimadas recorrentes), assoreamento 

(associado à erosão, e que diminui a vazão dos corpos d’água, amplificando enchentes e 

inundações), inundações (que têm seu efeito ameaçador aumentado pela irregularidade 

da ocupação), contaminação da água (muitas vezes por esgoto sanitário e lixo, 

mormente em áreas de ocupação irregular (onde não há acesso a um planejamento 

urbano efetivo, não há serviços de abastecimento, esgoto, coleta de lixo, dentre outros) e 

com ocupações de uso não residencial, (como o uso industrial, e os efluentes que as 

indústrias lançam aos cursos d’água). Como consequência desse padrão de uso e 

ocupação, percebemos uma incerteza: a iminência de riscos e danos à saúde e à vida” 

                                                           
5
 O artigo que compila os resultados da pesquisa encontra-se disponível em: 

<http://revistas.unibh.br/index.php/dcet/article/view/1298> 
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(LUCAS, 2014, p. 121). No quadro abaixo, referente ao sub-eixo saneamento percebe-

se que há um recurso específico para o tratamento da questão do córrego Bonsucesso, 

“Recuperação Ambiental do Córrego Bonsucesso (NEX – 25%)”, com um montante de 

recurso da ordem de, R$ 11.186.679,00, porém, com 6,91% de execução. Destacamos 

ainda mais duas subações com recorte em área similar, “ Drenagem e Tratamento de 

Fundos de Vale (NEX – 25%)”, com recursos de R$ 10.554.088,00 e R$ 

112.673.280,00, conforme quadro abaixo e, execução de 13,42% e 7,47%, 

respectivamente. Percebemos que muitas das questões afetas aos territórios vulneráveis 

são negligenciadas pelo poder público. Situações que, ao que nos mostra o OCA, 

poderiam vir sendo tratadas a ponto de serem resolvidas em médio prazo.  
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Tabela 9 - Promovendo Vidas Saudáveis / Saneamento 

EIXO III 

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 

S
A

N
E

A
M

E
N

T
O

 PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

66 - Saneamento e 

Tratamento de 

Fundos de Vale 
1203 - Drenagem e 

Tratamento de 

Fundos de Vale 

1 - Drenagem e Tratamento 

de Fundos de Vale(NEX – 

0,25) 

R$ 10.554.088,00 R$ 1.416.692,11 R$ 1.416.692,11 13,42% 

243 - Gestão 

Ambiental  

R$ 112.673.280,00 R$ 8.586.492,28 R$ 8.420.717,73 7,47% 

1307 - Implantação 

do Programa 

DRENURBS 

2 - Recuperação Ambiental 

do Córrego 

Bonsucesso(NEX – 0,25) R$ 11.186.679,00 R$ 801.551,88 R$ 772.647,37 6,91% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS – PVS 

SUB-EIXO: SAÚDE – SAL 

 

No sub-eixo saúde entre as trinta e quatro subações observa-se apenas uma de 

caráter exclusivo, “Unidade Materno Infantil”, com recursos da ordem de R$ 

13.200.000,00, porém, com 0% de execução. 

Importante observar, que o diagnóstico aponta para a necessidade de melhoria 

no sistema de informações, tratamento de dados, atualização e disponibilização virtual. 

Este ponto pode contribuir para a produção de conhecimento por parte de universidades, 

pesquisadores entre outros interessados na política como objeto de estudos. Ainda, 

salientam a ausência de informações sobre cor/raça, renda, escolarização e condições de 

moradia. A produção de conhecimento é um ponto de grande relevância para a política 

pública uma vez que lança luzes, de vários pontos de vistas e nas mais variadas 

especialidades do campo que contribuem com informações, e, consequentemente com a 

possibilidade de qualificação e melhoria dos serviços. 

Percebe-se que no relatório do OCA, há, dentro da Ação: (2662) Gestão do SUS 

BH, pelo menos duas subações subutilizadas que atenderiam a este critério. 1 – 

manutenção e modernização dos sistemas de informação em saúde na PBH; 5 –

incorporação de tecnologia de informação e comunicação para área de urgência da 

SMSA. Sendo a primeira com previsão de R$ 2.821.600, 00, com apenas 7,5% de 

execução e a segunda com R$ 115.000,00 e 0% de execução.  

Aponta ainda, o diagnostico, a incidência de problemas sociais diversos 

existentes que exercem influência direta na área da saúde, como por exemplo, referentes 

ao uso de drogas e a violência.  Nessa perspectiva o diagnóstico acena para a 

necessidade de uma política pública pensada de forma articulada, demonstrando uma 

tendência à transversalidade que busca alcançar os problemas urbanos em sua 

complexidade em várias frentes simultaneamente.  

A violência, em todas as suas formas, é considerada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e por seus países signatários, dentre eles o Brasil, 

como um problema de saúde pública que tem aumentado de modo 

significativo no mundo, gerando impactos no adoecimento, na morbidade, na 

mortalidade, nos altos custos pessoais, familiares e sociais, além da grande 

demanda do setor de saúde (CFP, 2009 apud TROBBALD, 2016). 
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Não há previsão de recurso para atendimento à adolescentes, masculino e 

feminino, que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas ou ações no 

sistema. A SMS apresenta dados que mostram a necessidade de ações nesse âmbito.   

 

NTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SEMILIBERDADE 

Total de adolescentes no semestre: 2240  Total de adolescentes no semestre: 431 

Indicadores Quant. % Indicadores Quant. % 

Sífilis  35 1.56 Sífilis  01 0.23 

Outras DST 87 3.88 Outra DST 03 0.69 

HIV/AIDS 01 0.04 HIV/AIDS 01 0.23 

Gestação/PN 0 0 Gestação/PN 02 0.46 

Transtorno Mental 216 9.64 Transtorno Mental 12 2.78 

Transtorno álcool e outras 

drogas  

35 1.56 Transtorno álcool e outras drogas  11 2.55 

Em uso de Medicação 

psicotrópica  

113 5.04 Em uso de Medicação psicotrópica 35 8.12 

Dermatoses  62 2.76 Dermatoses  07 1.62 

DRA 185 8.25 DRA 23 5.33 

Nº de notificações de violências  42 1.87 Nº de notificações de violências  01 0.23 

Nº de tentativa de suicídio  11 0.49 Nº de tentativa de suicídio  0 0 

Fonte: SIM/GEEPI/Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

 

Para além do sistema socioeducativo, a questão que concerne o uso de drogas 

necessita de um olhar mais cuidadoso uma vez que se observa um aumento nas taxas de 

usuários em faixa etária mais baixa. Dados disponibilizados pelo Centro Mineiro de 

Toxicomania – CMT, nos mostra como nos últimos três anos esse aumento vem 

ocorrendo. Em 2014, na população adolescente com idade entre 13 e 17 anos, tiveram 

57 casos que deram entrada no serviço; em 2015 foram 75 e 2016, 96 casos. Um 

aumento substancial de 39 casos para um período de 2 anos. Na faixa etária de 18 a 25 
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anos, a media permaneceu quase inalterada, com 89 casos em 2014, 82 em 2015 e 83 

em 2016. Considerando o universo total de usurários compreendidos na faixa etária de 

13 a 25 anos, teremos 146 casos em 2014, 157 em 2015 e 179 em 2016. Podemos 

observar um aumento progressivo no número de atendimentos de adolescentes e jovens 

usuários de drogas. A maior parte dos usuários de drogas que deram entrada no serviço 

nos períodos analisados, uma media de 45% tem ensino fundamental incompleto. 

Precisamos considerar que, “especialmente nas escolas públicas, o uso de drogas 

encontra-se muitas vezes associado a condições de vulnerabilidade social e violações de 

direitos, o que torna essa prática mais desagregadora que em outros contextos” (DINIZ, 

QUEIROZ; NOGUEIRA, 2014, p. 27). Importante nos atermos em alguns pontos que a 

leitura dos dados de forma isolada não nos permite ver. Primeiramente, a instituição 

trabalha apenas com os casos que chegam conforme demanda espontânea ou 

encaminhamentos, sendo estes demandados pelos serviços socioassistenciais – CRAS e 

CREAS. Ao cruzarmos as informações sobre usuários com as taxas de homicídios, 

perceberemos que estão na mesma faixa etária que está sendo majoritariamente 

vitimizada. Assim, outro possível motivo de não haver registros que permita saber 

exatamente o número de usuários, pode estar associada à morte em razão de 

consequências ou relações ao uso. Importante considerarmos ainda, que muitos casos 

não chegaram e chegarão aos serviços também por não se constituírem um problema na 

visão do usuário ou falta de informação de familiares e rede próxima. Essa tendência se 

confirma no relatório da FLACSO Brasil (2016) que demonstra um aumento nas 

“mortes até os 11 anos de idade das vítimas, e têm um crescimento acentuado na entrada 

da adolescência, aos 12 anos de idade, quando passam a 6,7% do total de mortes”.  

Assim como apontado no diagnóstico CMDCA/BH (2013) e no trabalho de 

Trabbold et al (2016), os profissionais das políticas públicas tem uma visão moralizante 

sobre a adolescência que impede uma abordagem adequada. Dessa forma, a política 

pública além da produção de dados e informações, necessita urgentemente de 

capacitação para uma abordagem que alcance a complexidade dos fenômenos atuais e 

consiga dialogar com as concepções das juventudes. Considerando alguns problemas 

que podem ser colocados pelo uso de drogas na vida das pessoas no campo pessoal, 

social e profissional, “é necessária uma intervenção que conte com a participação 

efetiva de toda comunidade escolar na discussão – educadores, pais e funcionários, além 

da comunidade vizinha a escola. Essa intervenção deve se fundamentar em um projeto 

de educação cujo objetivo seja a autonomia e o diálogo, baseado na necessária 
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orientação, a partir de informações objetivas e isentas de apelo moral, além do 

acompanhamento das questões próprias da condição juvenil” (DINIZ; QUEIROZ; 

NOGUEIRA, 2014, p. 39). Percebe-se, conforme material consultado, que além da falta 

de produção de informação sobre as políticas públicas no município, um dos pontos 

principais a serem tratados é referente à qualidade do atendimento disponibilizado pela 

rede. É necessários uma atualização dos profissionais para um afastamento de questões 

morais que parecem impedir um tratamento adequado de determinadas questões que 

afetam a vida de crianças e adolescentes de forma determinante.  
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Tabela 10 - Promovendo Vidas Saudáveis / Saúde 

EIXO  

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 

S
U

B
-E

IX
O

 -
 S

A
Ú

D
E

 

PROGRAMA AÇÃO  SUBAÇÃO ORÇ. PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO %  

117 - Gestão do 

SUS BH 

2662 - Gestão do SUS 

BH 

1 - Manutenção e 

Modernização dos Sistemas 

de Informação em Saúde na 

PBH(NEX – 25) R$ 2.821.600,00 R$ 319.849,77 R$ 271.732,41 9,63% 

5 - Incorporação de 

Tecnologia de Informação e 

Comunicação para área de 

Urgência da SMSA-PMAT 

IV(NEX – 25) R$ 115.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2895 - Suporte 

Logístico 

4 - Manutenção dos 

Equipamentos, Mobiliários e 

Prediais(NEX – 25) R$ 1.103.050,00 R$ 18.629,78 R$ 8.009,84 0,73% 

202 – Saúde da 

Família 

1371 – Parcerias 

Público Privadas, 

concessões e Operações 

Urbanas 

6 – Centros de 

saúde/Unidades Básicas de 

saúde em funcionamento – 

qualificação da infraestrutura 

(NEX – 25) R$ 12.696.975,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

30 – Atendimento 

Ambulatorial, 

Emergencial e 

Hospitalar 

2616 – Gestão da 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 2 – Unidade Materno Infantil  R$ 13.200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

204 - Gestão 

Regionalizada da 
1216 - Construção, 

Ampliação e Reforma 

1 - Construção, Ampliação e 

Reforma de Unidades de R$ 18.196.025,00 R$ 1.333.373,51 R$ 1.300.370,35 7,15% 
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Saúde de Unidades de Saúde Saúde(NEX – 25) 

2334 - Gestão 

Compartilhada e 

Participação Social 

2 - Apoio aos Conselhos 

Municipais(NEX – 25) R$ 262.594,00 R$ 41.848,40 R$ 28.940,25 11,02% 

24 - Capacitação de 

Conselheiros(NEX – 25) R$ 141.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

157 - Atenção 

Primária à Saúde 
2690 - Saúde da Família 10- Gestão de Recursos 

Humanos(NEX – 25) R$ 31.416.186,00 R$ 11.827.562,06 R$ 11.827.562,06 37,65% 

114 - Rede de 

Cuidados 

Especializados 

Complementares à 

Saúde 

2891 - Rede Própria de 

Cuidados 

Especializados 

Complementares à 

Saúde - Ambulatorial 

1 -Atendimento da 

População na Rede 

Complementar Própria do 

SUS BH(NEX – 25) R$ 1.373.975,00 R$ 462.411,10 R$ 246.195,13 17,92% 

28 - Vigilância em 

Saúde 

2829 - Vigilância em 

Saúde 

2 - Ações de Vigilância 

Sanitária e Saúde do 

Trabalhador (NEX – 25) R$ 116.500,00 R$ 15.178,81 R$ 6.627,50 5,69% 

1 - Ações de Vigilância, 

Prevenção e Controle de 

Doenças e Agravos - 

Zoonozes(NEX – 25) R$ 2.300.000,00 R$ 898.654,47 R$ 777.406,47 33,80% 

Gestão de Recursos 

Humanos(NEX – 25) R$ 12.674.842,00 R$ 3.214.754,12 R$ 3.168.700,37 25,00% 

9 - Ações de Atenção DST e 

AIDs - Prevenção, 

Assistência e Capacitação de 

Multiplicadores(NEX – 25) R$ 956.750,00 R$ 504.352,56 R$ 447.951,66 46,82% 

Fonte: Relatório Orçamento Criança e Adolescente (OCA), 2016. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A análise apresentada não se pretende um documento refinado e cem por cento 

afinado com seu objetivo principal tendo em vista as informações a que se debruçou. Isto em 

razão da escassez, inconsistência e pulverização dos dados disponíveis, não atualizados e 

devidamente tratados pelas políticas setoriais em âmbito municipal. Nesse sentido, a produção 

de informações, tratamento de dados e indicadores, seja em caráter de prioridade, o primeiro e 

principal ponto ao qual devamos ter atenção. A produção de informações sobre as ações, 

projetos e políticas desenvolvidas no município, são, em última análise, imprescindíveis para 

o exercício do controle social, político e fiscal da política pública e dos recursos a ela 

destinados. É através das informações fornecidas pelas diversas políticas setoriais que o 

CMDCA/BH, a própria administração pública e outros órgãos, bem como a sociedade civil 

conseguem monitorar e fazer do controle social uma ferramenta efetiva em favor da 

população e da gestão pública. 

Monitoramento e avaliação devem ser adotados como um procedimento inerente a 

política pública, um instrumento que permita avaliar, medir suas ações e analisar seus 

impactos e verificar se estão no rumo certo e de acordo com os objetivos traçados e 

alcançando os impactos necessáriose previstos em seu desenvolvimento. Trata-se de métodos 

que iniciam na formulação, passa pela implementação e perpassa todo sua execução de forma 

a produzir análises e relatórios periódicos, através de acompanhamento e avaliações 

sistemáticas das etapas das políticas implementadas. Nessa perspectiva, a produção de 

informações sobre as políticas públicas deve ser pensada como parte de um processo em que, 

o monitoramento e a avaliação tem sido definidos como instrumento imprescindível 

para o conhecimento da viabilidade de programas, ações ou projetos, para o 

redirecionamento de seus objetivos, quando necessário, ou mesmo para a 

reformulação de suas propostas e atividades. A política pública que consegue 

alcançar seus objetivos, conhecer de fato seu público alvo e proporcionar melhorias 

nas condições de vida das pessoas beneficiadas pelo programa, ação ou projeto que 

está sendo monitorado e avaliado é, de fato, uma política pública efetiva e eficaz. 

Nesse sentido, o monitoramento e a avaliação se revelam como um importante 

mecanismo de gestão, uma vez que fornecem informações e subsídios para tomada 

de decisão dos gestores, formuladores e implementadores de programas, 

possibilitando conhecer o que está acontecendo e atuar sobre os fatos de forma a 

realizar ajustes necessários, economizando-se tempo e recursos, o que eleva a 

credibilidade das ações públicas. (MDS, 2014, p. 129) 

Para tanto, este documento se traduz num esforço de iniciar uma prática que 

pretende se efetivar como o carro chefe do CMDCA/BH: o exercício do controle social. 

Lançar um olhar sobre a política de atendimento à criança e o adolescente buscando 

identificar as lacunas que impossibilitam a execução de uma política que cumpra seus 
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objetivos e garanta direitos e a proteção integral para o público de crianças, adolescentes e 

jovens, conforme previsto nas normativas. 

Compreendemos que coesão social e melhoria das condições de vida da população 

vulnerabilizada não decorre da natureza própria das coisas ou do esforço sobre-humano dos 

indivíduos para superação das adversidades sociais. A melhoria da qualidade de vida que 

incide diretamente na coesão social e maior inserção dos setores vulnerabilizados deve ser 

resultado e ter como ponto de partida a mobilização de recursos e mecanismos 

particularmente oriundos do Estado através de políticas públicas, mesmo que articuladamente 

a outras alternativas. O diagnóstico produzido pelo CMDCA/BH (2013), destaca as 

dificuldades em acessar dados sobre as políticas setoriais em praticamente todas as áreas 

analisadas. O relatório que elabora e apresenta o “índice de vulnerabilidade juvenil de Belo 

Horizonte (IVJ-BH)”, produzido no final de 2016, é apenas mais um documento oficial e 

fruto de uma pesquisa que busca uma análise das condições de vida da população jovem no 

município, que se esforça em agregar conhecimento e produzir informação que se depara 

também com este problema e assevera que,  

para ampliar a discussão em torno da discussão sobre a vulnerabilidade social 

juvenil e abarcar os múltiplos fatores relacionados ao tema, será necessário que o 

sistema de indicadores incorpore dados de outras instituições, que no momento não 

se encontram disponíveis no formato desejado. Para tal, parcerias estratégicas 

deverão ser desenvolvidas visando o aprofundamento para o monitoramento da 

vulnerabilidade juvenil em Belo Horizonte (IVJ /BH, 2016). 

 

Buscar verificar as conexões ou as fissuras entre orçamento alocado para as mais 

diversas áreas do atendimento às crianças, adolescentes e jovens do município, com as 

informações sobre sua execução objetiva final, nos permite ter um panorama global e 

identificar disparidades e inexequibilidades, bem como, traçar formas de melhoria dessas 

áreas. A partir dessa identificação, o CMDCA/BH busca articulação com os demais setores da 

sociedade, enquanto órgão responsável por formular políticas públicas, mobilizar e articular 

iniciativas para promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes. Ainda 

sendo de sua competência o exercício do controle sobre esta política e a criação mecanismos e 

formas de atuar conjuntamente com o ente executivo a fim de apontar as lacunas identificadas 

e solicitar providências para o saneamento das condições que julga inadequadas ou fora de 

consonância segundo as diretrizes, prioridades e objetivos da política.  Precisamos, contudo, 

resignificar nossos olhares sobre a função e atuação dos conselhos de direitos e deliberativos a 

partir do exercício e para cumprimento da função de controle social. Partindo do pressuposto 

e compreensão da política pública enquanto mecanismo de garantia de direitos e proteção 
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integral de competência (não exclusiva) do Estado, considerando que seria do interesse 

sobretudoda administração pública garantir políticas de qualidade. Nessa perspectiva os 

conselhos se inserem nessa dinâmica como um mecanismo de exercício democrático da 

participação cidadã na esfera pública. Assim, o conselho deve ser visto como um órgão 

complementar que norteará os ajustes necessários para a continuidade das ações e políticas 

públicas como forma de atender, cada vez melhor, ao fim a que se propõe. Portanto, políticas 

públicas condizentes com a realidade e garantias constitucionais previstas para um Estado 

Democrático de Direito. Considerando, nessa perspectiva, os governos brasileiros como entes 

responsáveis pela consecução das políticas públicas, que por sua vez, são implementadas 

seguindo procedimentos de uma democracia participativa, a partir de uma forma ampliada e 

pública de participação, envolvendo atores governamentais e sociedade civil. Nesse sentido 

importante não perdermos de vista toda uma evolução histórica no campo da política que 

culminou na ampliação da participação da sociedade que incidiu diretamente nos espaços 

públicos de deliberação sobre os problemas sociais e consequentemente nas definições sobre 

as políticas públicas que atuam e atuarão na busca de soluções para os mesmos. Implicando 

numa construção coletiva considerando os pontos de vista dos vários atores envolvidos, no 

levantamento de informações e possíveis soluções. É onde reside a dimensão processual da 

política, o âmbito de decisões. Todo esse processo é fruto de luta e busca de um sentido de 

participação efetiva que se verifica no Brasil a partir das décadas de 1980 e 1990, que se 

traduz numa reinvenção da democracia, que, apesar de recente se constitui um sólido 

mecanismo de intervenção da sociedade nos processos de deliberação política a partir dos 

conselhos setoriais paritários. 

Partindo desse entendimento, tecermos algumas considerações sobre pontos 

observados no relatório OCA e seu respectivo cruzamento com outras informações 

disponíveis a fim de estabelecer correlações entre desigualdades sociais e fenômenos que se 

observam em Belo Horizonte e sua relação com as políticas públicas. Para tanto, 

consideramos que políticas públicas: são mecanismos institucionais com o objetivo de 

responder a demandas sociais específicas, que envolvem a aplicação de recursos públicos. 

Compreendem um conjunto de ações e decisões em determinada área (saúde, educação, 

transporte, assistência social, esporte e lazer, cultura entre outras) a partir de diretrizes, 

princípios, regras e procedimentos que regem a relação entre poder público e sociedade civil. 

São frutos de um processo de deliberação participativa na definição da alocação de bens e 

valores públicos em beneficio de toda sociedade (universalidade). Por afetar e impactar na 



66 
 

 
 

vida dos indivíduos, a essência da política pública reside na dimensão pública do problema 

social a ser enfrentado. 

 

Mapa5: Resultado do Índice de Vulnerabilidade (IVJ/BH) por Território de Gestão 

Compartilhada 

 
Fonte: IVJ/BH, 2016. 
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Quadro 1 - Resultado do Índice de Vulnerabilidade (IVJ/BH) por Território de Gestão 

Compartilhada (ordenado) 

 
Fonte: IVJ/BH, 2016. 
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Mapa 6 - Percentual da população de 15 a 29 anos por Território de Gestão 

Compartilhada 

 

Fonte: IVJ/BH, 2016. 
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Mapa 7 - Renda domiciliar por Território de Gestão Compartilhada 

 

Fonte: IVJ/BH, 2016. 

 

 

Destacamos acima os mapas 5, 6, 7 e o quadro 1, do relatório do índice de 

vulnerabilidade do jovem de Belo Horizonte (IVJ/BH, 2016) para demonstrar como 

coincidem os maiores índices de vulnerabilidade com as áreas onde se encontram as maiores 

parcelas da população que se encontra na faixa etária de 15 a 29 anos de idade e as menores 

rendas familiares. A relação que pode ser verificada nas informações que trazem os mapas, de 
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forma diretamente correlacionada, nos indica como uma infância vivida em um contexto de 

vulnerabilidades, privações e diversas violações tem como resultado a entrada nos processos 

preparatórios para a vida adulta (adolescência e juventude) pode ser perpassado por situações 

de exclusão e marginalização social. “Isso se justifica, mesmo nos casos dos adolescentes 

envolvidos com a prática de atos infracionais, uma vez que encontramos junto a eles uma 

história de vida que encerra uma série de direitos violados” (CMDCA, 2013, livro 10, p. 36). 

Estabeleceremos a relação de forma mais concisa e direta nas sessões subseqüentes. 
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Mapa 8 - Taxa de abandono escolar por Território de Gestão Compartilhada 

 
Fonte: IVJ/BH, 2016. 

 

O diagnóstico coloca como uma grande preocupação, quando analisados os dados 

referentes a educação, especialmente quando se encontra a população na faixa etária de 18 a 

21 anos. Isso, em razão da constatação do fato de que 54,4% dessa parcela da população não 

estavam estudando, o que se comprova quando analisadas informações sobre evasão escolar. 

Um número amplo de pesquisas demonstra que o maior número de evasões nas escolas 

públicas se dá na faixa etária a partir dos 15 anos. É também sabido que nessa faixa etária 

estão concentrados os adolescentes que dão entrada nos sistemas de justiça criminal pelo 

cometimento de atos infracionais, como demonstra também o IVJ/BH é onde estão 
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localizadas as maiores taxas de fecundidade entre as adolescentes e jovens de 15 a 29 anos do 

sexo feminino (mapa 10).  

Para melhor ilustrarmos, trazemos dados sobre a incidência de adolescentes em Belo 

Horizonte, segundo relatórios do CIA (2012, 2013, 2014 e 2015), diagnóstico CMDCA/BH 

(2013) e relatório elaborado pelo Centro de Estudos e Criminalidade – CRISP (2013), da 

UFMG e Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de MG, de 2016. Inevitavelmente 

as fontes acima citadas e consultadas demonstram as mesmas situações e chegam a 

conclusões similares. Há uma concentração de adolescentes que dão entrada no CIA na faixa 

etária a partir dos 12 anos e que se avoluma nas idades subsequentes tendo o ápice aos 17 

anos. Veja o gráfico abaixo sobre a faixa etária dos adolescentes segundo o relatório do CIA 

de 2015. Vale salientar que este dado é ilustrativo dos anos anteriores, desde 2009 quando 

registramos os primeiros relatórios. “O maior número de casos (moda) está concentrado na 

idade de 17 anos, idade mais frequente nos últimos quatro anos (2012, 2011, 2010, 2009)” 

(CIA, 2012, p. 7). 

 

Gráfico 2 - Idade e sexo de adolescentes que deram entrada no CIA em 2015 

 
Fonte: CIA, 2015. 
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Outra informação a ser agregada à análise de grande relevância refere-se à incidência de 

trabalho infantil em Belo Horizonte. O “Diagnóstico sobre o trabalho infantil em Belo 

Horizonte”, produzido pelo CMDCA/BH e publicado em 2016, revela que,  

apesar da ocorrência de trabalho infantil entre as crianças maiores de 10 anos 

apresentar um padrão significativamente distinto daquele identificado entre as 

crianças de 5 a 9 anos [...] é clara a associação entre trabalho infantil e pobreza [...]. 

Em 2013 , em torno de 50% das crianças entre 10 e 13 anos em situação de trabalho 

infantil eram de famílias com renda per capita de, no máximo, 1 salário mínimo; 

para crianças entre 14 e 15 anos esse percentual apresentou-se em torno de 58% e 

para os adolescentes entre 16 e 17 anos, em torno de 56% (CMDCA/BH, 2016).  

 

O diagnóstico sobre o trabalho infantil revela ainda que as taxas de evasão escolar 

concentram-se na faixa etária entre 16 e 17 anos, onde de um total de 15.460 adolescentes 

fora da escola em 2014, 21,1% tinham 16 anos e 68,4% tinham 17 anos de idade.  Há ainda 

um predomínio de meninas em trabalhos domésticos, o que pode também acobertar outras 

diversas formas de abusos e violações para além da exploração a força de trabalho. Nesse 

sentido, a Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 2011, estipulou o trabalho 

doméstico, uma das modalidades mais comuns observadas nesse âmbito, seja considerada 

também uma das mais perversas formas de trabalho infantil. Essa modalidade pode expor a 

criança e o adolescente a diversas formas de riscos e violências, como jornadas excessivas de 

trabalho, exposição a produtos tóxicos, esforços físicos excessivos, abusos físicos, emocionais 

e sexuais. Dessa forma, entende a OIT que tais exposições e violações comprometem seu 

processo de formação social e psicológica. O documento sobre o trabalho infantil em Belo 

Horizonte demonstra que à medida que a incidência em crianças de menor faixa etária 

diminui, há um aumento progressivo na faixa etária entre 16 e 17 anos. Segundo Leão e 

Nonato (2014, p. 19), “para muitos jovens das camadas populares, as primeiras experiências 

[de trabalho] já ocorrem desde a infância, como, por exemplo, ajudar nas atividades 

domésticas ou fazer ‘bicos’”. O trabalho infantil bem como qualquer outra atividade que 

retire, seja pela ação ou omissão, as garantias constitucionais ou obstrua o acesso aos direitos 

elementares, constituem-se como mecanismos de violações e acima de tudo da expropriação 

de direitos e garantia de um futuro digno. Dessa forma vale enfatizar o preceitos contido no 

artigo 4º do ECA, “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes á vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (ECA, 1990).  

 A aparente coincidência na faixa etária do público de adolescentes inseridos em 

medidas socioeducativas a partir do cometimento de ato infracional, pode ter uma correlação 
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muito próxima com a precária aquisição de capital cultural e educacional que poderia ter sido 

adquirida a partir da garantia de direitos e da proteção integral via políticas públicas de 

qualidade. A ausência de expectativas de inserção em atividade digna, da mesma forma que 

empurra adolescentes e jovens para atividades menos valorizadas e degradantes, também os 

motiva a buscar formas ilícitas que lhes garantam acesso a renda e consequente participação 

no mercado e acesso a bens e serviços, especialmente, cultura, lazer e entretenimento de 

forma geral. O trabalho é visto pelas camadas populares como a possibilidade de afastar os 

jovens das ruas e forjar o caráter deles e passa a ser uma experiência comum na vida dos 

jovens de famílias pobres (LEÃO; NONATO, 2014). A possibilidade do trabalho insere-se 

ainda, na vida de adolescentes e jovens das camadas populares empobrecidas, como acesso a 

bens e serviços, ampliação da condição juvenil e continuidade nos estudos. Ter o próprio 

dinheiro para atividades de cultura, lazer e entretenimento de forma geral (LEÃO; NONATO, 

2014).  Uma leitura do mapa 9, abaixo, nos permite visualizar como os adolescentes e jovens 

residentes em territórios vulnerabilizados estão sobrerrepresentados nas estatísticas criminais 

de Belo Horizonte. O problema é que, à medida que outras oportunidades de aquisição de 

capital cultural e educacional se encontram escassas, inexistentes ou precarizadas, o trabalho 

encerra por se constituir como uma das únicas oportunidades de socialização e inserção 

social. Assim, quando a realidade brasileira “não estruturou uma rede de proteção que 

possibilitasse um período de formação e preparação” (LEÃO; NONATO, 2014), quase não 

restam oportunidades formais ou informais, que não passem pela ilegalidade, para 

concretização da almejada inserção social e independência que é um dos signos e desejos da 

juventude.  
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Mapa 9 – Distribuição dos adolescentes rotulados como infratores segundo local de 

residência (CIA – 2010) 

 
Fonte: CRISP, 2013. 

 

Podemos perceber pela legenda à direita do mapa 9, os locais com maior 

expressividade de adolescentes são: Serra (regional centro-sul); Alto Vera cruz (regional 

leste); Taquaril (regional leste); e Jardim América (regional oeste). Ao analisarmos os mapas 

do IVJ/BH (2016) perceberemos que são os TGC com os mais altos índices e maior 

concentração de adolescentes e jovens. Contudo, assim como nos alerta o relatório do CRISP, 

os policiais, que são os responsáveis por criminar determinadas ações, não podem 

estar presentes em todos os locais e, por isso, tendem a focalizar a sua atuação em 

determinadas áreas da cidade, deixando em descoberto outras localidades [...] os 

adolescentes que são apresentados ao CIA para incriminação são resultado deste 

processo de seleção e, por isso, não podem ser entendidos como todos os 

adolescentes que praticaram um “crime”, mas como todos aqueles que foram 

rotulados como “criminosos” pela PM no momento de sua atuação (CRISP, 2013, p. 

21).  
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A afirmação do relatório nos remete a realidade de exclusão vivida nos territórios 

estigmatizados nos quais as políticas públicas de qualidade não chegam ou são escassas e 

precárias, ao mesmo tempo há uma cotidiana presença da repressão policial. Essa inversão de 

concepção de tratamento destinado as áreas vulnerabilizadas, que inibe a destinação de 

políticas públicas de qualidade e as substitui pela repressão policial, está associada à visão que 

permeia o imaginário social sobre esses territórios, legitima e corrobora a manutenção das 

situações degradantes e a ausência do Estado, ao mesmo tempo que submete essas populações 

a uma perspectiva de perpetuação da exclusão. Contudo, essa inversão não se constitui uma 

estratégia consciente de alocação das políticas públicas com vistas a beneficiar a população. 

Ela pode ser lida como o que denominamos de racismo institucional, fruto de um imaginário 

social que inferioriza as populações que residem em territórios vulneráveis, que são 

compostas majoritariamente por pessoas negras e a elas atribui uma condição moral inferior 

que justifica as condições degradantes de vida. Contudo, compreende-se por racismo 

institucional, 

uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, no desenho e 

desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de 

organização dos Estados. Ou seja, trata-se de um fenômeno de abrangência ampla e 

complexa que penetra e participa da cultura, da política e da ética. Para isso, 

requisita uma série de instrumentos capazes de mover os processos em favor de seus 

interesses e necessidades de continuidade, mantendo e perpetuando privilégios e 

hegemonias. Por sua ampla e complexa atuação, o racismo deve ser reconhecido 

também como um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve através de 

estruturas, políticas, práticas e normas capazesde definir oportunidades e valores 

para pessoas e populações a partir de sua aparência, atuando em diferentes níveis: 

pessoal, interpessoal e institucional (GÉLEDES, 2013, p. 11). 

 

Não coincidentemente, também há uma sobreposição de categorias que estão presentes 

majoritariamente em áreas vulnerabilizadas. Assim, percebemos, conforme as estatísticas 

criminais e sociais nos mostram e podemos observar no compilado da série histórica 

elaborada pelo CRISP abaixo, a prevalência de adolescentes negros, de baixa renda, 

exposição a situações de risco e baixa escolaridade com grande representação da faixa etária 

entre 14 e 17 anos de idade. Outro exemplo dessa inversão de concepção que denota racismo 

institucional e corrobora a logica punitivista contra os jovens negros e pobres pode ser lida na 

prática percebida pelo CRISP (2013) em relação aos operadores do sistema justiça que 

compreendem que,  

o fato de o adolescente não possuir renda, aumenta a probabilidade de uma sentença 

imediata, demonstrando a percepção que alguns operadores do sistema de justiça 

têm de que a medida socioeducativa pode ser uma forma de preparar o adolescente 

para inserção no mercado de trabalho pela via de cursos profissionalizantes, 

oferecidos tanto no meio aberto como no meio fechado (CRISP, 2013). 
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Essa lógica inverte a concepção de garantia de direito e proteção integral e aciona a 

antiga lógica da punição da pobreza e da situação irregular, resquícios de um passado de 

pensamento racista e moralizante. Uma prática a ser execrada e combatida nas instâncias 

públicas, fruto da existência de racismo institucional que por sua vez impede a elaboração e 

direcionamento de serviços e políticas públicas de qualidade para os territórios vulneráveis, 

creditando á instituição de encarceramento uma função que cabe às políticas públicas setoriais 

– educação, cultura, esporte, lazer, saúde, habitação, saneamento entre outras. Invertendo 

conseqüentemente a responsabilidade do Estado e jogando no indivíduo. 

Tabela 11 - Perfil do adolescente inserido em medida socioeducativa (2009 – 

2011) 

 
Fonte: CRISP, 2013. 

 

 

O forte apelo socioeconômico que se faz presente na prática infracional, que pode ter 

como condicionantes as situações de vulnerabilidade e exclusão, que por sua vez ensejam em 

ausências e falta de acesso, pode ser observada quando analisamos a natureza dos atos 

infracionais. “Desse modo, a droga pode vir a se apresentar, para jovens das camadas 

populares, como parte final de uma cadeia de outras negações cotidianas dos direitos, como a 

falta de acesso á educação, cultura, lazer, saúde e etc” (DINIZ, QUEIROZ; NOGUEIRA, 

2014, p. 27). Os relatórios demonstram também que a grande maioria dos adolescentes, cerca 
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de, 77,7% não estavam trabalhando quando do cometimento do ato. O compilado histórico 

elaborado pelo CRISP (2013), que corresponde ao período de 2009 a 2011 demonstra a 

predominância dos mesmos atos que o relatório CIA (2015), que converge com os relatórios 

dos anos intermediários, 2012, 2013 e 2014 que também repete a mesma realidade. Tráfico de 

drogas aparece em primeiro plano, sendo seguido por roubo e uso de drogas. Tais atos acenam 

para intencionalidade de busca de recursos financeiros, tanto na venda de drogas como no 

roubo. As profundas desigualdades, situação de vulnerabilidade e exclusão social deixam 

parcas opções de inserção formal e acesso a bens e serviços. É nessa fase da vida que o 

adolescente amplia seu campo de ação e desejo de independência em participar de outras 

instituições para além da família e o trabalho se insere como o mecanismo capaz de facilitar 

acessos e inserções. Conforme nos mostram Leão e Nonato (2014), “o trabalho deve ser 

pensado a partir das necessidades juvenis de formação, do desenvolvimento profissional e da 

participação social e do acesso ao lazer e à cultura”. Dessa forma, “tal estado de coisas faz 

com que jovens encontrem nas opções informais do mercado ilegal de drogas um espaço de 

atuação no campo do trabalho. Isso confere ao jovem traficante prestigio social, 

reconhecimento, ascensão financeira entre seus pares e na comunidade local [...] O tráfico de 

drogas tem sido, infelizmente, uma alternativa de inserção social mesmo sob condições 

precárias de extrema violência” (DINIZ, QUEIROZ; NOGUEIRA, 2014, p. 27). Já o uso de 

drogas além de um mecanismo inserido culturalmente no espaço urbano, não sendo de uso 

exclusivo de pessoas que residem em áreas vulnerabilizadas, demonstra a predominante 

presença da polícia nesses espaços, já que são os mesmos adolescentes e jovens negros que 

estão no sistema de justiça também por esse tipo de ato. 
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Gráfico 3 - Natureza dos atos infracionais (2009 -2011) 

 
Fonte: CRISP, 2013 

 

 

Gráfico 4 - Natureza dos atos infracionais (2015) 

 
Fonte: CIA, 2015.  
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Homicídios relacionados diretamente com as situações de vulnerabilidades observadas 

corroboram a logica da exclusão social que tem demonstrado como a expectativa de vida de 

jovens negros, de baixa renda, baixa escolaridade e residentes em territórios com baixas taxas 

de qualidade de vida e altos índices de vulnerabilidade, são mais baixas.  

O relatório do índice de vulnerabilidade juvenil de Belo Horizonte (IVJ/BH) nos 

mostra de forma nítida como as desigualdades convergem para os mesmos territórios onde 

também abrigam as mais altas taxas de homicídios de adolescentes e jovens. Em outros 

termos, como os territórios desassistidos ou precariamente assistidos, culminam para um 

ápice da exclusão social e marginalização socioespacial que estigmatiza territórios e, 

consequentemente seus habitantes, tornando-os, um ponto de contradições e um anacronismo 

social e político. É histórica, ampla e densa a bibliografia que discute a ausência do Estado de 

territórios estigmatizados à medida que a presença deste se faz pela força de controle e 

repressão, a polícia. Essa presença ostensiva é justificada pela necessidade de uma “guerra às 

drogas”. No entanto, “não é possível compreender o significado das drogas da sociedade 

brasileira se não a relacionarmos com a estrutura racial do país, com as relações de gênero, 

com especificidades territoriais e com outras hierarquias sociais” (DINIZ, QUEIROZ; 

NOGUEIRA, 2014, p. 36).  O Brasil assiste atualmente a uma ampla discussão sobre racismo, 

tema até então invisibilizado por argumentos frágeis que insistia não haver racismo no Brasil. 

Essa discussão emerge com grande força a partir da observância de um racismo institucional 

que vem massacrando jovens negros, pobres, moradores de áreas periféricas, aglomerados e 

favelas, em suma, áreas nas quais se predominam e observam situações de vulnerabilidades e 

exclusões sociais diversas. O Diagnóstico CMDCA/BH (2013), faz inferências que 

correlacionam as situações de vulnerabilidade que empurram adolescentes para situações de 

delinquência e que culminam em mortes, depende de esforços analíticos para compreensão 

dos fenômenos sociais bem como em esforços políticos e da participação social para sua 

implementação. Assim, entende que, 

a superação dos problemas sociais que afetam a vida dos adolescentes, que os 

transmutam a condição de “delinquente”, depende da nossa coragem e interesse em 

transformar essa realidade, e para isso, é necessário mais pesquisa. Devido ao perfil 

dos adolescentes encaminhados ao Sistema Socioeducativo coincidir com os 

adolescentes vítimas de mortes violentas por homicídio, as recomendações descritas 

na seção referente a este tema também são aplicáveis aqui, no que diz respeito à 

superação da situação de vulnerabilidade social de suas famílias e necessidade de 

sua inclusão produtiva além de ações de proteção às crianças e adolescentes 

aliciados para exploração no trabalho infantil no tráfico de drogas (CMDCA/BH, 

2013, p. 82). 
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Mapa 10 - Taxa de homicídio da população masculina de 15 a 29 anos de idade por 

Território de Gestão Compartilhada 

 
Fonte: Relatório IVJ/BH, 2016. 

 

 

Essas e muitas outras informações reforçam a importância do enfrentamento não 

somente da desigualdade de acesso a bens e serviços nos territórios, mas na esfera pública de 

forma geral e a necessidade de políticas públicas que priorizem o público de crianças, 

adolescentes e jovens em sua condição peculiar de desenvolvimento, alocando recursos e 

ampliando os investimentos, bem como, promovendo a articulação intersetorial das políticas, 

conforme previsto nas legislações pertinentes nos locais que mais precisam de recursos e 

denunciam os focos de vulnerabilidades e mazelas sociais, como forma de buscar a 

preservação a vida e do desenvolvimento integral na cidade de Belo Horizonte.  
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O instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – publicou no inicio de 2017, o 

texto para discussão nº 2267, resultado de uma pesquisa realizada por Daniel Cerqueira e 

Danilo Coelho, que analisa a incidência de homicídios de jovens negros e pobres, a partir de 

um rigoroso processo de cruzamento de informações a cerca da população do Rio de Janeiro, 

constata que há uma intima relação entre desigualdades socioeconômicas, territórios 

segregados e desassistidos pelo Estado, consequentemente estigmatizados pela cor da pele, 

com as altas taxas de homicídios de jovens. Os dados no gráfico abaixo nos ilustram como a 

tendência de evolução de homicídios de jovens negros no Brasil segue uma perspectiva 

ascendente.  

Juntando os dois temas, dos homicídios de negros e de jovens, o gráfico 2 mostra 

que as diferenças de letalidade contra os afrodescendentes são mais dilatadas no 

período da juventude (entre 15 e 29 anos). Aos 21 anos de idade, quando há o pico 

das chances de uma pessoa sofrer homicídio no Brasil, pretos e pardos possuem 

147% a mais de chances de serem vitimados por homicídios, em relação ao conjunto 

dos indivíduos brancos, amarelos e indígenas (IPEA, 2017, p. 9). 

 

Gráfico 5 – Evolução das taxas de homicídios de negros e não negros no Brasil (2004 – 

2014) 

 
Fonte: IPEA, 2017. 

 

Assim, negligenciar o fenômeno que vem vitimizando crianças, adolescentes e jovens 

em todo Brasil, e em Belo Horizonte não acontece diferente, é permitir sua permanência pela 

omissão. É violação de direitos. A forma mais eficaz de legitimar um determinado fato é 

negligenciando-o. Por outro lado, dar visibilidade, compreendê-lo para trabalhar dentro de 

suas idiossincrasias, permite maiores possibilidades de promover deslocamento do imaginário 

social e, consequentemente, das crianças e adolescentes que nele se vem inseridos. A 

indiferença que mata milhões de crianças e adolescentes no Brasil é a mesma que endossa sua 
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manutenção. O quadro absurdamente alarmante de homicídios de crianças e adolescentes no 

Brasil apenas desvela o cume de uma cultura escravocrata e do desprezo fortemente presente 

nas políticas públicas em todas as áreas, sem exceção, constatado em sua ausência de áreas 

consideradas de risco social. 

 

Mapa 11 - Óbitos de adolescentes por causas externas - 2014 

 
Fonte: SMS, 2016. 
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Segundo o relatório da FLACSO Brasil (2016), em 2013, aconteceram 3,6 chacinas da 

Candelária por dia no Brasil. Foram 10.520 vítimas de homicídio de zero a 19 anos. O país 

ocupa o 3º lugar em homicídios de crianças e adolescentes entre 85 países analisados, com a 

taxa de 16,3 assassinatos para cada 100 mil crianças e adolescentes de até 19 anos de idade, 

ficando atrás apenas do México e de El Salvador. O número de homicídios de crianças e 

adolescentes de até 19 anos de idade subiu 19,7% em 10 anos, entre 2003 e 2013. Em um ano, 

de 2012 a 2013, o crescimento foi de 3,6%. Os homicídios são a principal causa do aumento 

drástico nas causas externas das mortes de crianças e adolescentes. Os homicídios 

representam cerca de 2,5% do total de mortes até os 11 anos de idade das vítimas, e têm um 

crescimento acentuado na entrada da adolescência, aos 12 anos de idade, quando passam a 

6,7% do total de mortes. Aos 14 anos são 25,1%, crescendo até alcançar seu pico aos 17 anos 

de idade, quando atinge a marca de 48,2% da mortalidade. Os dados revelam que crianças e 

adolescentes negros são vítimas de homicídio 178% mais do que brancos, considerando o 

tamanho das respectivas populações. Em 2013, no conjunto da população de até 17 anos de 

idade, a taxa de homicídios de brancos foi de 4,7 por 100 mil e a de negros, 13,1 por 100 mil. 

Quando se foca nos adolescentes de 16 e 17 anos, a taxa de homicídios de brancos foi de 24,2 

por 100 mil. Já a taxa de adolescentes negros foi de 66,3 em 100 mil. A vitimização, neste 

caso, foi de 173,6%. Proporcionalmente, morreram quase três vezes mais negros que brancos.  

Os dados de Belo Horizonte contribuem significativamente para o fenômeno em âmbito 

nacional.  

Tabela 12 – Taxa de mortalidade por homicídio BH 

Ano 
Nº 

Homicídios Pop.Adol 
Taxa de mortalidade por 

homicídio % 

2006 245 441673 55,47 
2007 275 376935 72,95 
2008 223 374276 59,58 
2009 167 373630 44,69 
2010 134 354201 37,83 
2011 161 355765 45,25 
2012 178 357279 49,82 
2013 169 357279 47,3 
2014 149 357279 41,7 
2015 113 357279 31,62 

Fonte: SMS, 2016.  
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Gráfico 6 – Probabilidade de um individuo sobre homicídio no Brasil por idade e raça 

 
Fonte: IPEA, 2017. 

 

Belo Horizonte é uma “cidade segregada”, pensada em construída de forma que se 

estabeleceria uma segregação socioespacial inevitável e pouco reversível. Essa segregação 

pode ser observada inclusive nos modos de planejamento das políticas setoriais bem como no 

tipo de serviço que chega às diferentes localidades, como por exemplo, da distribuição dos 

recursos e atividades de cultura, desporte e lazer e educação. Na tentativa de ilustrar como se 

materializa essa desigualdade nos territórios e como ela se expressa no imaginário popular e 

na execução – ausência e excesso/omissão e atuação – das políticas públicas, traremos um 

breve exemplo da composição de dois territórios distintos segundo o IVJ/BH (2016) e como 

determinados fenômenos pululam ou não em cada um. Os extremos da desigualdade apontado 

no IVJ/BH (2016) são os territórios de gestão compartilhada CS4, com índice de 7,8 que 

expressa o ápice do bem estar na capital mineira, em oposição ao L4, com 72,8 que expressa 

diametralmente, o ápice da vulnerabilidade.  

Quase metade da população de Belo Horizonte (47,3%) vive em condições 

insatisfatórias. [...] localizam-se fora da Av. do Contorno, cobrem praticamente 

todas as zonas norte e oeste da cidade, e a periferia das zonas leste e sul. São 

ocupadas por camadas populares ou predominantemente populares, e sua ocupação é 

recente [...] Na região sul da cidade, abrangendo também área interna à Av. do 

Contorno, toda zona contida pela Serra do Curral tende a se caracterizar como 

própria das camadas superiores, separada pelo centro principal da região norte, onde 

se instalam as camadas inferiores. A Pampulha constitui exceção na porção norte do 

município, nascida como empreendimento destinado a lugar de moradia e lazer das 

elites. O complexo de lazer da lagoa tendo no decreto municipal nº 55 de 1º de abril 

de 1939, que definia a tipologia de ocupação das suas margens, foram os principais 

instrumentos de controle do seu crescimento (MENDONÇA, 2003, p. 120).  

 

A citação acima extraída de um estudo da professora do núcleo de pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFMG, publicado em 2003, reflete como a mentalidade que deu 
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origem à cidade ainda permanece viva e atuante tanto no desenho como na gestão pública 

municipal, “uma cidade planejada, cujo projeto foi elaborado por uma equipe, coordenada 

pelo engenheiro Aarão Reis. Seguindo uma concepção higienista, o projeto adota um modelo 

de cidade fechada, definida pelo desenho e com extrema importância dada à circulação, 

especialmente de veículos” (GUIMARÃES, 1991 apud ANDRADE; JAYME; ALMEIDA, 

2009, p. 135).  É possível, portanto, ainda perceber que nos dias de hoje, Belo Horizonte 

segue o projeto original, de uma cidade "inaugurada em 1897, projetada para existir de uma 

determinada maneira e ser construída segundo um traçado" (ARREGUY; RIBEIRO, 2008). 

Contudo, diante dos acelerados avanços da modernidade e as potencialidades e inseguranças 

trazidas em seu bojo, faz-se de grande importância pensar em novos rumos para a gestão e 

execução das políticas públicas. Aquela cidade segregada, fechada em um núcleo cultural e 

administrativo que pretendia o controle da cidade, não se sustenta enquanto parâmetro de 

metrópole contemporânea.  A segregação socioespacial critério para manutenção da distância 

espacial de grupos sociais estigmatizados e trabalhadores pobres se mostrou 

imensuravelmente ineficaz em sua capacidade de manter distâncias e produzir sensação de 

segurança. É preciso pensar em formas de inclusão e potencialização de habilidades diversas 

de grupos diversos, através do direcionamento de políticas públicas de qualidade, dando o tom 

da atenção e de um olhar igualitário sobre a população do município a partir da gestão 

pública.  

No TGC L4, está situado o Taquaril, que podemos configurá-lo como composto por 

três regiões geograficamente circunvizinhas: a Cidade Jardim Taquaril, que deu origem ao 

bairro e hoje tem 173 habitantes; o Conjunto Taquaril, com 14.977 habitantes; e o Taquaril, 

com 3.389 habitantes. Assim, o Taquaril tem uma população de 18.539 habitantes. A região 

recebeu este nome em razão de ser proveniente da luta por moradia e ocupação da fazenda 

Taquaril, situada na saída de Belo Horizonte, e que sediaria um condomínio de luxo, que fora 

inviabilizado em razão das péssimas condições do terreno. Desse montante de habitantes, 

13.571 são negros
6
. Os negros representam majoritariamente a população do Taquaril, mais 

de 75% dos habitantes são negros, acima da media da cidade, que fica em torno de 52% de 

negros. A localidade apresenta uma serie histórica de evolução do Índice de Qualidade de 

vida Urbano – IQVU, de 1994 a 2014, que varia de 0,37 a 0,52, respectivamente. Uma 

elevação de 0,15 pontos em 20 anos. Já, o território CS4, composto por bairro como São 

Bento, Mangabeiras, Luxemburgo, São Pedro, Santo Antônio, Cidade Jardim e aglomerado 

                                                           
6
 A categoria negro/a corresponde a soma de pretos e pardos segundo a classificação do IBGE. 
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Santa Lucia, apresentam 0,64, chegando a 0,80 em 2010 e 0,78 em 2014, mesmo período 

analisado. Ao compararmos os índices das respectivas áreas, percebe-se que há um atraso de 

20 anos de desenvolvimento
7
 territorial que impacta na qualidade de vida dos moradores de 

áreas vulneráveis, que influencia diretamente na expectativa de vida dessa população. 

Importante destacar que temos nesse território o aglomerado Santa Lúcia, que em certa 

medida puxa os índices para baixo em razão de sua configuração e mesmo assim, os índices 

médios de IQVU da região permanecem muito altos. Considerando os bairros listados acima 

no TGC – CS4, registra-se, segundo dados da PBH com base no censo de 2010 do IBGE, um 

total de moradores de 45.082. Desses, 39.169 são considerados brancos, o que equivale a 

86,88% do total de moradores desse TGC, enquanto, apenas 5.640 moradores são negros, o 

que equivale a 12,51% dessa população. Essa comparação é de grande importância para 

buscarmos compreender como a configuração do espaço físico e a destinação dos ativos 

sociais bem como do formato das políticas públicas sofrem condicionamentos que obedecem 

à uma logica de classes e corrobora as distancias sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Por desenvolvimento, nesse caso, consideramos a garantia de condições de vida adequada segundo um 

parâmetro de bem estar e de acesso a bens e serviços públicos que determinam as condições e expectativas de 

vida de determinados territórios. 



88 
 

 
 

Mapa 12 -Taxa de fecundidade na faixa etária de 15 a 29 anos de idade por Território de 

Gestão Compartilhada 

 

 

Fonte: IVJ/BH, 2016. 

 

“A gravidez na adolescência é uma preocupação que assola nossa sociedade e está 

enraizada em diversos fatores” (NOGUEIRA; D’ANDREA, 2014, p. 33). Taxas de 

fecundidade na adolescência podem camuflar situações de um contexto social amplo de onde 

são erigidas práticas abusivas a partir de relações de poder que expressam hierarquias sociais 

e que são culturalmente construídas e aprendidas através de uma “educação generificada
8
”. 

Esse processo de socialização atinge a todxs de forma igual desde tenra idade, passando pela 

adolescência, juventude e vida adulta. O que pretendemos chamar atenção nesse ponto é para 

                                                           
8
 Os/As auterxs usam o termo para designar um processo de socialização amplo, que perpassado por todas as 

instituições sociais, são incorporadas noções e representações de feminino e masculino e, consequentemente, os 

lugares sociais a cada um pré-definidos que por sua vez expressam hierarquias sociais (relações de poder). Ver: 

Juventudes, Sexualidade e Relações de Gênero. Cadernos temáticos: juventude brasileira e ensino médio. Belo 

Horizonte. Editora UFMG, 2014.   
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uma cultura sexista “que se baseia no binarismo de gênero, a partir do qual se estabelecem 

dois polos nos quais se hierarquizam características opostas” (NOGUEIRA; D’ANDREA, 

2014) e se naturalizam relações através das quais deslizam situações de violência 

despercebida. Chamando atenção, portanto, para um fenômeno inserido nas relações sociais 

que se materializa em dinâmicas sociais vulnerabilizadas de forma mais contundente e 

permanece encoberta tanto pela condição de vulnerabilidade quanto por uma cultura 

patriarcal. Para tanto,  

dada a complexidade que envolve a questão do abuso sexual, ela deve ser 

compreendida nos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e jurídicos. 

Essa violência pode ocorrer tanto no ambiente doméstico, na relação de convivência 

familiar entre vítima e agressor, quanto no contexto extrafamiliar, quando não há 

proximidade entre vítima e agressor (FIGUEIREDO; BOCHI – online). 

 

Na maioria dos casos e reproduzindo uma prática cultural histórica, esse tipo de 

violência tende a ser silenciado pela vergonha da vítima e endossado pelo núcleo familiar. 

Contudo, trata-se de uma questão social, portanto, um fenômeno público e alvo a ser tratado e 

abordado pelas políticas públicas. Dessa forma, é chamar a consciência social para o 

entendimento de que é fruto de uma dinâmica social que preserva relações desiguais de 

hierarquias entre gêneros e agravados por contextos de vulnerabilidades socioeconômicas e 

étnico-raciais, sendo, portanto, uma responsabilidade da Família, do Estado e da Sociedade. 

Enquanto que o abuso sexual é o uso de uma criança ou adolescente para satisfação 

sexual de uma pessoa mais velha, que exerce poder sobre a vítima, a exploração inclui um 

aspecto financeiro.  

Sabe-se que as crianças e os adolescentes, principalmente aqueles em situação de 

pobreza, acabam sendo inseridos no mercado de trabalho precocemente. Estudos 

qualitativos realizados pela Organização Internacional do Trabalho entre 2001 e 

2003têm demonstrado que as atividades domésticas em casas de terceiros e a 

exploração sexual comercial absorvem na maioria das vezes a mão-de-obra 

feminina. Também revelam que essas relações de trabalho expõem as meninas a 

situações de exploração, riscos e danos pessoais (moral, físico, psicológico e sexual) 

(FIGUEIREDO; BOCHI – online). 

 

Não somente e simplesmente abrir canais para a denúncia, é necessário antes de tudo 

criar uma cultura, uma consciência de como se opera essa violência silenciosa que se 

manifesta de forma natural encoberta por aspectos de uma estrutura social pautada numa 

cultura patriarcal que estabelece hierarquias e consequentemente, estruturas cognitivas 

socializadas para submissão que não a percebem como violência. O aumento do número de 

casos de violência sexual pode muitas vezes nos deixar a impressão de uma maior 

abrangência alcançada pelas leis, no entanto, ainda há muito que se avançar. Estamos tratando 

de uma violência simbólica e despercebida que até pouco tempo atrás da história recente de 
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nosso país e de nossa cultura, o abuso e a exploração era considerado um ato “normal” e não 

se configurava crime. Essa cultura se atualiza na contemporaneidade em músicas que exaltam 

e destacam a figura de crianças e adolescentes como símbolos sexuais ou a este fim preferidas 

e a exaltação da “masculinidade associada à virilidade, ao consumo de álcool e ao exercício 

irresponsável da sexualidade” (NOGUEIRA; D’ANDREA, 2014, p. 32). É necessário pensar 

em como as politicas públicas podem atuar incentivando a emergência de uma cultura da 

autonomia que vise romper com a cultura sexista, misógina, homofóbica, transfóbica e buscar 

equalizar as relações de desigualdade entre gêneros. Destituir a soberania da cultura da 

masculinidade. As altas taxas de fecundidade observadas nas áreas de maior vulnerabilidade 

podem estar camuflando fenômenos sociais mais complexos como a violência sexual. Como 

já dito, áreas onde se observam profundas situações de vulnerabilidade e exclusão aliado à 

ausência de políticas públicas de qualidade aumentam as chances de instalação de situações e 

fenômenos de violência e criminalidade. “A criação de espaços de participação social tem 

sido reconhecida como uma boa ferramenta na redução de vulnerabilidades juvenis. Assim, é 

preciso pensar como fortalecer espaços de participação e discussão das temáticas de 

sexualidade, num ambiente dialógico democrático e diverso” (NOGUEIRA; D’ANDREA, 

2014, p. 33).  Essa proposta converge ainda com a prioridade levantada na 8ª conferência 

sobre a relevância o incentivo do protagonismo e autonomia de adolescentes e jovens. 

Demanda que abrange as dimensões de formação política, cultural e social para o exercício da 

cidadania. 

Em estudo realizado por pesquisadoras do campo da saúde e adolescência, sobre 

“adolescentes em situação de violência sexual”, constatam que entre os fatores que incidem 

sobre a manutenção dessa modalidade de violência está a desconsideração “dos fatores 

estruturais e sociais que impulsionam e mantêm o mercado de exploração sexual comercial. 

Relacionado a isso estão fatores de ordem subjetiva, como preconceitos dos profissionais, por 

exemplo, que interferem na identificação e condução dos casos” (TRABBOLD  et al, 2016).  

Tais fatores estruturais e sociais de ordem subjetiva nos remetem a questões de uma 

lógica de desigualdade de gênero e um olhar estigmatizante sobre os adolescentes residentes 

em territórios vulnerabilizados. A partir desse recorte a responsabilidade é colocada 

diretamente nos indivíduos sem consideração sobre o contexto territorial e a responsabilidade 

dos governos na promoção de políticas que visem minimizar tais fenômenos. Dessa forma os 

preconceitos ratificam uma cultura da submissão e da exploração de gênero que substancializa 

nas adolescentes uma hiperssexualização explicando consequentemente as taxas de 
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fecundidade de adolescentes pobres e negras residentes em áreas vulnerabilizadas. Esta 

situação pode ainda ser verificada a partir da dificuldade encontrada pelos profissionais da 

saúde da família frente ao fenômeno da violência sexual que,  

resultam em omissão e negação da situação em que se encontram muitas 

adolescentes pertencentes ao território de responsabilidade desses profissionais da 

saúde. Isso se constatou devido à lacuna dos adolescentes no setor saúde, às poucas 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde do adolescente, principalmente 

dos vitimados pela violência (TRABBOLD  et al, 2016, p. 78). 

 

Tais aspectos reforçam a necessidade de políticas públicas de qualidade e embasadas e 

elaboradas segundo estudos e pesquisas sobre os territórios como pré-condição para 

desmistificação de determinadas visões preconceituosas. “É preciso desnaturalizar as 

desigualdades de gênero e combater a heteronormatividade. “Muitos professores tem receio 

de engajar nessa luta por convicções pessoais. É necessário, entretanto, entender esse 

engajamento como parte da profissão [e da função de servidor público] como educadores e 

levar em consideração que a omissão e a ausência dessa temática podem trazer consequências 

danosas, algumas delas até irreversíveis” (NOGUEIRA; D’ANDREA, 2014, p. 30) a 

adolescentes e jovens. Nesse sentido, um ponto bastante destacado no diagnóstico do 

CMDCA/BH que insiste em apontar a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam 

nos serviços de atendimento à criança e adolescente. Dessa forma o diagnóstico afirma que, 

“a ausência de capacitação específica para os profissionais que tratam das questões que 

envolvam as crianças e adolescentes foi apontada como representativa nesse 

processo”(CMDCA, 2013, livro 10, p. 33). Percebe-se, portanto, que há uma dimensão moral 

pautada em uma rígida estrutura patriarcal e “adultocêntrica” que inviabiliza um olhar 

humanizado sobre crianças e adolescentes como portadores de direitos e em situação peculiar 

de desenvolvimento. Esse mesmo olhar que responsabiliza diretamente esse público, 

desresponsabiliza os entes governamentais quando desviam o olhar do contexto social para 

focar no indivíduo. Como se alguns fenômenos decorressem da ordem natural do contexto 

territorial onde vivem e dos indivíduos que nele habitam. O foco no indivíduo e no território 

deve prevalecer na elaboração das políticas públicas para considerar as peculiaridades dos 

fenômenos que ali se fazem presentes e não para justificar as situações de vulnerabilidade 

social e risco social, bem como os fenômenos de exclusão social.  

É preciso facilitar, nas escolas, a realização de pesquisas sobre o tema, para que 

saiamos do lugar-comum que ronda essa discussão, muitas vezes, caindo na falta de 

informação, numa “culpabilização” dos envolvidos ou num discurso moralizador 

que nega o direito ao exercício da sexualidade entre jovens. Jovens tem o direito de 

exercer sua sexualidade de variadas formas. Nessa tarefa, como educadores [e 

formuladores de políticas públicas], é criar espaços de reflexão e discussão para que 
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cada jovem tenha condições de formar sua opinião sobre sexualidade e, 

posteriormente, fazer escolhas coerentes com sus posicionamentos (NOGUEIRA; 

D’ANDREA, 2014, p. 33).   

 

Quando insistimos tanto e pormenorizadamente em cada eixo e sub-eixo nos aspectos 

destacados a necessidade de produção de informações e consequentemente análises 

territorializadas, insistimos em verdade em desvelar e demonstrar as desigualdades existentes 

em Belo Horizontes que permanecem encobertas por análises regionalizadas ou globais.  Ao 

lançarmos um olhar específico confrontando-o com outros territórios e com o global, 

permitimo-nos ter uma noção mais aproximada de como se reverberam as desigualdades de 

acesso nos diversos territórios da cidade e como cada fenômeno surge em determinadas áreas.  

Dessa maneira, uma análise territorializada como instrumento de controle social nos 

permite ainda, perceber as peculiaridades de cada território, definindo consequentemente, suas 

prioridades, demandas e frentes de enfrentamento. Assim, um olhar sobre os territórios nos 

permitirá apontar as políticas necessárias para as questões que ali se fazem presentes, bem 

como, através desse olhar mais detalhado aproximar das possíveis causas de problemas que 

afetam a vida das famílias de forma mais contundente.  

Da mesma forma, a análise territorializada nos permite lançar um olhar para a 

alocação de recursos em cada área e como está chegando ou não aos territórios vulneráveis. 

Uma breve observada no gráfico abaixo, que mede o índice de vulnerabilidade juvenil em 

Belo Horizonte (IVJ/BH), porém, distribuído por regional nos dará uma ideia de como a 

análise regionalizada igual as regiões e não nos permite ver cada uma em suas peculiaridade. 

Visualize.  
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Gráfico 7 – Valores médios do IVJ/BH por regional. 

Valores médios do índice de vulnerabilidade juvenil (IVJ/BH) por regional e municipal 

 
Fonte: IVJ/BH, 2016. 

 

Percebam que as duas áreas mais discrepantes, no caso, conforme destacado 

anteriormente, CS4 e L4, ficam bem próximas quando inseridas no contexto da regional. O 

território de gestão compartilhada CS4 está localizado na regional centro-sul e o território L4 

por sua vez está na regional leste. A diferença entre as duas regionais é de apenas 17 pontos, 

quando comparamos os territórios, CS4 e L4, a diferença é de 65 pontos, uma absurda 

discrepancia que se materializa no território L4 na ausência, escassez e oferta precária das 

mais variadas políticas públicas, bens e serviços diversos.  

Finalizando, vale mencionar que desde 2008 vem sendo debatido de forma ampla em 

nível federal os direitos da população jovem, com recorte etário de 15 a 29 anos, população 

majoritariamente acometida pelos efeitos da exclusão social que se aguça nessa faixa etária 

com incidência de homicidios sobre esses atores. Diante da constata dessa realidade de que as 

condições de vida da população jovem residente em territórios vulneráveis necessita 

urgentemente de políticas públicas com pontecial para alteração desse quadro, foram 

definidos “princípios e diretrizes para o fortalecimento e a organização das políticas de 

juventude, em âmbito federal, estadual e municipal, teve um longo processo de discussão até 

ser finalmente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidenta Dilma 

Roussef em 5 de agosto de 2013” (BRASIL, 2014). Esse processo culminou na elaboração do 
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“Juventude Viva - Plano de prevenção à violência contra a juventude negra foi criado pelo 

Governo Federal para combater as causas desse fenômeno e criar condições para sua 

superação. Esta iniciativa se associa a outras que buscam a efetivação dos direitos de uma 

juventude plural e diversa, do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial, 

contribuindo para que padrões de violência consolidados ao longo da história e que 

estigmatizam a juventude negra sejam superados” (BRASIL, 2014). 

O Plano Juventude Viva é resultado de amplo entendimento sobre a imprescindível 

necessidade de enfrentamento à violência contra a juventude negra e foi a prioridade 

majoritariamente votada pelos jovens na 1ª Conferência Nacional de Juventude (2008) e 

amplamente reforçada nas deliberações e resoluções da 2ª Conferência Nacional de Juventude 

de 2011. Para tanto, o documento estabelece perspectivas, prioridades e diretrizes para a 

política nos vários âmbitos federativos. Como: Desconstrução da cultura da violência; 

inclusão, oportunidades e garantias; transformação dos territórios; e aperfeiçoamento 

institucional. Para o caso de nossa análise, vale destacar o que se encontra preconizado no 

eixo transformação dos territórios tendo em vista a necessidade de direcionamento de 

políticas públicas e empreendimentos com capacidade de alteração da dinâmica de exclusão 

atual. Para tanto o eixo entende que, “a importância dos territórios para o Plano Juventude 

Viva é estratégica, pois o município é a esfera governamental mais próxima dos cidadãos e da 

gestão de ações, projetos e programas que podem ter incidência direta ou indireta com o 

fenômeno da violência [...] é justamente nas regiões de maior precariedade onde se encontram 

os territórios que concentram parcela importante das mortes por homicídio, cujas vítimas são 

principalmente homens jovens negros. Alguns estudos mostram uma sobreposição entre os 

locais de moradia das vítimas e os locais de morte, permitindo classificá-las como áreas 

residenciais com alta vulnerabilidade à violência” (BRASIL, 2014).  E prevê, como principal 

diretriz para transformação dos territórios a ampliação da presença do poder público nos 

bairros mais afetados pela violência, com a oferta de serviços públicos ligados a ensino, 

cultura, esporte e lazer. Isso pode ser feito, por exemplo, através de equipamentos (BRASIL, 

2014) que privilegiem o ensino de artes, esporte e lazer, cultura e empreendimentos. 

Finalizando, insta ressaltar que este é o material para subsidiar o início das discussões 

para pensarmos e elaborarmos a partir de um exercício dialógico e conjunto as diretrizes e 

prioridades para a política de atendimento à criança, ao adolescente e jovem de Belo 

Horizonte de 2018 a 2021. Compreendemos este exercício como de primordial importância da 

busca da garantia de direitos, da proteção integral e a consequente preservação da vida de 
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crianças e adolescentes em condições dignas para o desenvolvimento de suas capacidades e o 

exercício da cidadania.  

 

O desenvolvimento social e humano (que reverbera no econômico) de 

uma sociedade pode ser mensurado a partir dos cuidados e atenção 

que são direcionados às crianças, aos adolescentes e aos jovens 

considerando sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, 

bem como, das garantias para o exercício do direito à liberdade 

enquanto provimento de possibilidades para a experiência de uma 

vida digna em suas mais diversas dimensões e ausente de violências.  

Jair da Costa Junior – Analista de Políticas Públicas / Secretaria 

Executiva - CMDCA/BH.  
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