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Prefácio 

 

Diagnóstico da Infância e Adolescência: Um norte para as políticas públicas 

 

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. A partir da criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Brasil passou a 

pautar-se por uma legislação desafiadora, que impulsiona o poder público e a sociedade civil a 

encontrar soluções cada vez mais eficientes para assegurar, de fato, os direitos da infância e 

da adolescência brasileiras. 

Signatário de diversos pactos internacionais referentes a essa causa, o país 

responsabiliza-se também por cumprir a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 

aprovado em 1959, e, em nível continental, o Pacto de São José da Costa Rica, celebrado em 

1969, que estabelece, em seu artigo 19, que “toda criança tem direito às medidas de proteção 

que sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado”. 

Alguns anos depois da criação do ECA, em 1994, testemunhamos a realização do 

primeiro diagnóstico para dar transparência à realidade de nossas crianças e adolescentes em 

Belo Horizonte. Hoje, damos mais um importante passo na consolidação dos avanços ao 

apresentarmos à sociedade a edição renovada deste importante documento. 

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 presente 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. As estatísticas e os dados revelados nesta pesquisa contribuem para a construção 

de políticas públicas mais eficientes, para a criação de metas e objetivos norteadores da 

aplicação de recursos públicos, bem como expõem os avanços na oferta de serviços, 

programas e projetos a essa prioritária parcela da população.  

No que tange às políticas sociais, o Diagnóstico também contribuirá para o 

enfrentamento de violações de direitos, combatendo vulnerabilidades sociais em que vivem 
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muitas de nossas crianças e adolescentes. A partir dele, será possível agir com maior 

assertividade na busca de soluções para a promoção social, ponto fundamental da atuação do 

Estado, o que renova o nosso compromisso de garantir um futuro promissor para as novas 

gerações. 

 

Maria Gláucia Brandão 

Secretária Municipal de Políticas Sociais 

Marcelo Alves Mourão 

Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social 
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Apresentação 

 

 O Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem de Belo Horizonte, 

é 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. 

 Este processo se iniciou em 2011 e passou por vários momentos de reflexão, discussão 

e dificuldades que envolveram todos os conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente –, dos pesquisadores e dos técnicos dos serviços 

responsáveis pelas políticas públicas e pelas informações e dados sobre as mesmas. 

O contexto em que se coloca este diagnóstico é também parte do processo e com ele 

aprendemos muito, posto que esta prática seja inovadora. 

  políticas públicas reorientadas no contexto das reformas democráticas constituíram 

um avanço dos direitos civis e a consolidação da política social como fundamento do Estado 

de direito. No Brasil, o processo de consolidação da cidadania social tem suas especificidades 

dadas pela ausência da relação entre direitos civis e políticos com a implementação de 

políticas públicas que efetivem estes direitos. 

 A permanente disputa entre interesses individuais e privados com os direitos coletivos 

e comuns interfere na distribuição de recursos e definição de prioridades. As políticas sociais, 

por si sós, certamente não dariam conta de todas as mazelas sociais, mas podem contribuir 

muito para impedir que as desigualdades se reproduzam. 

 Neste contexto o Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem 

agora publicado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte, tem o papel fundamental de orientar, formular, deliberar e 

exercer o controle social sobre as políticas públicas voltadas para o atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 Para que se possam exercer estas funções com responsabildiade e competência e para 

que possamos assumir essa atribuição que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

determina, é preciso que os conselhos de direitos produzam conhecimento a respeito da 

realidade social das crianças e adolescentes em seu município. A forma mais coerente de se 

fazer um retrato desta realidade é através da produção de um diagnóstico. 

 Conhecer a realidade da infância e da adolescência do município é fundamental para o 

fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e para elaboração de políticas públicas 
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mais eficazes. Um diagnóstico pode nos oferecer conhecimento sobre os principais problemas 

que atingem as crianças e os adolescentes, pode apontar ações prioritárias para a garantia 

desses direitos e, principalmente orientar melhor as escolhas de alocação de recursos nos 

orçamentos para a implementação dessas ações. 

 O CONANDA emitiu em 2010 uma resolução, a de número 137, que definiu 

parâmetros para essa gestão de políticas dirigidas à infância e à adolescência. Essa resolução 

diz que é preciso haver um diagnóstico que oriente a formulação de planos de ação nos 

municípios. Os conselhos municipais poderão se fortalecer na medida em que se apropriarem 

da ideia de que, para deliberar e formular políticas precisam empreender bons diagnósticos da 

situação da criança e do adolescente – diagnósticos permanentes que se traduzam, como parte 

do processo de deliberação sobre as Políticas para a infância e para a Adolescência. 

 Esperamos que este processo de diagnóstico se torne uma prática permanente, que as 

questões apontadas por este documento referenciem a elaboração de programas e projetos 

governamentais e não governamentais para crianças e adolescentes. Nossa expectativa é de 

que possamos produzir o fortalecimento de uma efetiva rede de defesa da infância e 

adolescência e que principalmente, possamos contribuir para a construção de políticas 

públicas comprometidas com a consolidação da cidadania e a efetivação dos direitos de 

crianças, adolescentes e jovens no âmbito municipal. 

 Esperamos que esta “noção da realidade local” faça despertar desejos de mudanças. É 

no município que se articula a proteção integral da criança e do adolescente. É para onde deve 

convergir o diálogo entre todas as instâncias governamentais e não governamentais voltadas 

para esse propósito. É nas cidades que as redes de atendimento e de garantia dos direitos se 

fortalecem, para que esse esforço se traduza na definição de políticas públicas eficazes e num 

atendimento de qualidade, objetivando uma justiça social maior. 

 

Márcia Cristina Alves 

Presidente do CMDCA 
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Leia-me 

 

Este Livro compõe o conjunto de resultados da pesquisa Diagnóstico da Situação da 

Infância, Adolescência e Jovem de Belo Horizonte, realizada pela Cooperativa de Trabalho de 

Professores Universidade Livre - UNILIVRECOOP, desenvolvida durante o período de maio 

de 2012 a junho de 2013.  

O Diagnóstico teve como objetivo geral conhecer a realidade da criança e do 

adolescente e jovem até 21 anos em Belo Horizonte para subsidiar ações e tomadas de 

decisões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – o  CMDCA/BH – 

e as instâncias governamentais e não governamentais na formulação e execução de suas 

políticas e programas.  

A elaboração do presente Diagnóstico partiu do CMDCA e da Secretaria de Municipal 

Adjunta de Assistência Social (SMAAS), tendo sido  financiada com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Belo Horizonte. Ressalta-

se que 18 anos é o lapso de tempo entre a realização do Diagnóstico ora apresentado e o 

último desta natureza ocorrido neste município: Diagnóstico Crianças e Adolescentes de Belo 

Horizonte, em 1994.  

A apresentação do relatório final do Diagnóstico foi organizada por temas e 

distribuídas em quatorze livros, contemplando as áreas propostas e investigadas na pesquisa 

sendo:   

Livro 1. Diagnóstico da situação da criança, do adolescente e do jovem em Belo Horizonte: 

notas teórico-metodológicas e considerações gerais;  

Livro 2. Pesquisa nos conselhos tutelares;  

Livro 3. Caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil nas regionais 

administrativas do município;  

Livro 4. Configurações familiares;   

Livro 5. Condições de saúde;  

Livro 6. Educação;  

Livro 7. Trabalho, profissionalização e renda;  

Livro 8. Acesso à cultura, ao esporte e ao lazer;  

Livro 9. Análise das violações de direitos preconizados no ECA;  

Livro 10. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente; 

Livro 11. Política de atendimento à criança e ao adolescente: assistência social e rede de 

entidades registradas no CMDCA;  
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Livro 12. Juventudes em Belo Horizonte – 2013.  

Livro13. Catálogo da rede de atendimento à criança, ao adolescente e ao jovem – Belo 

Horizonte – 2013;  

Livro 14. Catálogo de dissertações e teses sobre a temática da criança, do adolescente e do 

jovem até 21 anos nas instituições de ensino superior UFMG e PUC Minas – 2005 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo analisa a situação das crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos, no 

que diz respeito às violações de seus direitos preconizados no ECA. A partir dessa análise, 

pretendemos subsidiar a rede de promoção, proteção e defesa na criação e fortalecimento de 

suas políticas e programas sociais. 

Para caracterizar o quadro destas violações, realizamos pesquisas bibliográficas em 

meios digitais, a fim de identificar o que já existe de conhecimentos produzidos neste campo. 

A partir destas informações colhidas em fontes secundárias, foram identificadas aquelas que 

não estão disponíveis para consulta pública. Para ter acesso a elas, desenvolvemos 

instrumentos de pesquisa (questionários estruturados), que foram endereçados às instituições 

responsáveis pelas informações necessárias dentro de cada temática.  

Inicialmente, apresentamos um perfil geral dos atendidos nos Conselhos Tutelares 

(CTs), que se configura como uma das principais portas de entrada do Sistema de Garantia de 

Direitos por serem os órgãos municipais responsáveis por zelar, em nome da sociedade, pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, protegendo-os das violações às 

quais podem estar sujeitos (Artigo 131, ECA). Em seguida, apresentamos o perfil dos 

atendidos no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos – NAVCV. Nas partes 

seguintes, as violações analisadas foram agrupadas em categorias classificadas de acordo com 

os direitos fundamentais preconizados no ECA e resumidos no Art. 4º, o qual define que: 

Art. 4º  É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Assim, as violações estarão divididas neste capítulo da seguinte forma: na seção “vida, 

saúde e alimentação”, incluímos a pobreza e a desigualdade, fome e desnutrição, abuso de 

drogas e mortes violentas por homicídio; na parte sobre a “convivência familiar”, incluímos o 

acolhimento institucional e as crianças e adolescentes desaparecidos; por fim, apresentamos a 

seção sobre “dignidade e respeito”, em que incluímos o trabalho infantil, a violência e 

exploração sexual e comercial e os crimes cibernéticos (pedofilia e pornografia infantil). 

Sobre os demais direitos relacionados à saúde, à educação, ao esporte, lazer e 

profissionalização, estes já foram abordados em capítulos anteriores. 
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9.1 VIOLAÇÃO DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A AÇÃO DOS 

CONSELHOS TUTELARES 

 

Para traçar um panorama das violações de direitos das crianças e adolescentes no 

município de Belo Horizonte, julgamos que fosse importante utilizar os dados dos 

atendimentos dos Conselhos Tutelares, uma vez que eles se constituem como a primeira 

instância garantidora da efetivação dos direitos da criança e adolescente, em âmbito 

municipal. Sendo assim, a partir de uma pesquisa amostral, levantamos as principais 

violações atendidas nos nove Conselhos Tutelares, respectivos a cada regional administrativa 

de Belo Horizonte, para o ano de 2010, conforme a Tabela 9.1.  

A análise dos dados seguiu os eixos descritos, destacando as principais violações que 

foram registradas pelos conselheiros tutelares nos municípios, de forma a localizar, 

quantificar e caracterizar a violência, o violador e o sujeito violado. O Quadro 1 apresenta as 

violações  que foram avaliadas na pesquisa, sua descrição e a qual grupo de direitos 

pertencem. 

 

QUADRO 9.1: Descrição da violação por grupos de direitos. 

Grupos de 

direitos 
Violação Descrição da violação 

Vida e Saúde Não atendimento 

médico 
Falta de atendimento peri e pré-natal 

Falta de atendimento emergencial 

Falta de atendimento especializado 

Falta de acompanhamento médico de rotina  

Falta de acompanhamento odontológico de rotina 

Falta de equipamentos 

Falta de vacinação 

Recusa de atendimento 

Falta de leitos para internação hospitalar 

Atendimento 

Médico Deficiente 
Cirurgias desnecessárias 

Danos cirúrgicos 

Esterilização de adolescente 

Intoxicação medicamentosa 

Interrupção de tratamento 

Diagnóstico incorreto 

Tratamento incorreto 

Falta de medicamentos 

Falta de precedência no tratamento à criança/adolescente 

Falta de orientação aos pais no tratamento à criança 

Negligência no atendimento 

Extrações odontológicas desnecessárias 
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Prejuízo por Ação 

ou Omissão de 

Agentes Externos 

Omissão de socorro à criança/adolescente 

Recusa de atendimento médico por razões filosóficas / 

ideológicas / religiosas 
Falta de registro e/ou denúncia de maus tratos 

Falta de notificação de doenças infectocontagiosas 

Falta de saneamento básico 

Intoxicação na gravidez por razões externas 

Falta de programas de educação sanitária 

 Práticas 

Hospitalares e 

Ambulatoriais 

Irregulares 

Proibição de permanência do responsável em caso de 

internação 

 Falta de alojamento conjunto, no nascimento 

 Inexistência ou não preenchimento de prontuário 

 Não fornecimento de declaração de nascimento 

 Não identificação do recém-nascido e sua mãe 

 Irregularidades na 

Garantia da 

Alimentação 

Doenças decorrentes da nutrição deficiente da mãe 

 Falta de condições para o aleitamento (trabalhadora) 

 Falta de condições para o aleitamento (presidiária) 

 Falta de programas de complementação alimentar para 

crianças 

 Falta de programas de complementação alimentar para 

gestantes e nutrizes 

 Atos Atentatórios 

à Vida 
Homicídio 

 Tentativa de homicídio 

 Cirurgias com fins ilícitos 

Liberdade, 

Respeito e 

Dignidade 

Aprisionamento Confinamento de qualquer espécie 

Sequestro 

Detenção ilegal temporária  

Prisão ilegal 

Tráfico de crianças  

Violência Física Violência Física (surra, espancamento, queimadura) 

Agressões com objetos contundentes 

Supressão de alimentos com caráter punitivo 

Tortura 

Violência 

Psicológica 
Ameaças de morte 

Humilhação pública ou privada 

Tortura psicológica  

Exposição indevida da imagem da criança/adolescente 

Violência Sexual Sedução 

Abuso sexual 

Estupro 

Discriminação Impedimento de acesso a bens materiais 

Humilhação intrafamiliar 

Isolamento e tratamento desigual no convívio familiar 

Isolamento e tratamento desigual no convívio comunitário 

Impedimento de acesso a logradouros públicos 

Impedimento de acesso à educação  
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Impedimento de acesso à saúde 

Critérios discriminatórios no acesso à profissionalização 

Cerceamento político 

Cerceamento religioso 

Incitação da população contra criança/adolescente 

Discriminação de criança/adolescente oriundas de entidades 

de assistência  
Práticas 

Institucionais 

Irregulares 

Desrespeito à opinião da criança/adolescente 

Impedimento de acesso a familiares, comunidade, justiça e 

meios de comunicação 
Condições precárias de saneamento, habitabilidade e 

segurança 
Ausência de alimentação, vestuário, atividades culturais e 

lazer / esporte 
Impedimento de posse e guarda de objetos particulares  

Restrição de direitos, não prevista judicialmente 

Não informação, ao adolescente, de sua situação processual 

Local inadequado para permanência de criança/adolescente 

em situação de apreensão, abrigo, internação ou assistência. 

Atos Atentatórios 

ao Exercício da 

Cidadania 

Omissão das autoridades na apuração de queixa 

Não cumprimento dos direitos assegurados de acesso à justiça 

Impedimento de acesso à documentação de identificação 

Aliciamento de criança/adolescente para atividades ilícitas ou 

impróprias (prostituição, drogas, mendicância, etc.) 

Recusa de auxílio, refúgio, orientação. 

Permanência de crianças/adolescente em locais proibidos 

Convivência 

Familiar e 

Comunitária 

Ausência de 

Convívio Familiar 
Abandono por pais e/ou responsáveis 

Expulsão de casa por pais e/ou responsáveis  

Impedimento de acesso a pais / irmãos 

Privação da convivência com pais ou responsáveis, devido à 

perda do pátrio poder por razões materiais 

Devolução de criança/ adolescente por família adotiva 

Internação sem fundamento legal 

Ausência de 

Condições 

Materiais para 

Convívio Familiar 

Não pagamento de pensão alimentícia 

Falta de moradia 

Falta de condição de sobrevivência por miséria 

Falta de condição de sobrevivência por doença 

Falta de condições de sobrevivência por desemprego 

Inadequação do 

Convívio Familiar 
Prisão domiciliar 

Confinamento  

Sequestro por um dos cônjuges 

Cárcere de deficientes físicos ou mentais 

Violência física 

Violência Psicológica 

Abuso sexual intrafamiliar 

Convivência com dependentes de drogas, substâncias 
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químicas e álcool 

Utilização de criança/adolescente na mendicância 

Utilização de criança/adolescente na prostituição 

Utilização de criança/adolescente na produção e tráfico de 

drogas 
Ausência de 

Infraestrutura 
Inexistência de abrigos temporários para crianças/adolescente 

Falta de atendimento especializado para portadores de 

deficiências 
Internação inadequada de portadores de deficiência 

Internação de adolescentes em presídios de adultos 

Falta de assistência integral aos filhos de presidiários 

Atos Atentatórios 

ao Exercício da 

Cidadania 

Não registro de nascimento 

Negação de filiação 

Indefinição de paternidade 

Desrespeito à opção da criança ou adolescente em situação de 

guarda, adoção ou tutela 
Não cumprimento da legislação brasileira, quando da adoção 

por estrangeiros 
Impedimento de contato de pais presidiários com filhos 

Não reconhecimento de direitos sucessórios de 

criança/adolescente adotados 
Educação, 

Cultura, 

Esporte e 

Lazer 

Impedimentos de 

Acesso à Educação 
Falta de escola 

Falta de vagas 

Falta de ofertas de ensino noturno regular ao adolescente 

trabalhador 
Incompatibilidade do calendário escolar com as atividades 

socioeconômicas locais 
Inexistência de ensino fundamental completo 

Impedimento de 

Permanência no 

Sistema 

Educacional 

Punições abusivas 

Critérios avaliativos discriminatórios  

Expulsão indevida 

Constrangimento de qualquer espécie 

Ausência ou 

Impedimento de 

Acesso à 

Creche/Pré-escola 

Falta de creche / pré-escola 

Falta de vagas em creches / pré-escolas 

Não cumprimento, por parte das empresas, da obrigatoriedade 

de creches (instalações de auxílio) 

Falta de equipamento especializado para atendimento de 0 a 6 

anos 
Distância física empresa/creche, casa/creche 

Distância física empresa/pré-escola, casa/pré-escola 

Ausência de 

Condições 

Educacionais 

Adequadas 

Ausência de merenda escolar 

Professores despreparados 

Falta de segurança nas escolas 

Ausência de serviços especializados 

Alto índice de repetência 

Falta de informação aos pais sobre frequência do aluno 

Interrupções sistemáticas do processo de ensino 
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Falta de material didático 

Condições insalubres dos estabelecimentos escolares 

Impedimento de acesso aos critérios avaliativos 

Ausência ou 

Impedimento de 

Uso de 

Equipamentos de 

Cultura, Esporte e 

Lazer 

Ausência de equipamentos e programa de esporte/lazer/cultura 

Falta de manutenção dos equipamentos existentes 

Falta de segurança nos locais destinados à cultura, esporte e 

lazer 
Impedimento do uso de espaços/equipamentos de lazer 

existente 
Atos Atentatórios  

ao Exercício da 

Cidadania 

Ausência ou impedimento de acesso a meios de transporte 

Impedimento do acesso à escola 

Restrição ao direito de organização e participação em 

entidades estudantis 
Não comunicação ao Conselho Tutelar de situações de maus 

tratos, excesso de faltas injustificadas, evasão escolar e/ou 

elevados índices de repetência 
Impedimento legal de garantias educacionais às crianças 

indígenas  
Profissionali 

zação  e 

Proteção no 

Trabalho 

Exploração do  

Trabalho de 

Crianças / 

Adolescentes 

Exploração no trabalho doméstico 

Não remuneração 

Remuneração inadequada 

Apropriação indevida do resultado do trabalho 

Exploração do trabalho por entidades assistenciais 

Trabalho em regime de escravidão 

Outros (violações referentes à profissionalização e trabalho) 

Condições Adversas de Trabalho 

Exposição a acidentes de trabalho 

Horário incompatível com faixa etária/desenvolvimento físico 

Trabalho desprotegido de deficientes 

Inobservância da 

Legislação 

Trabalhista 

Negação de carteira de trabalho assinada 

Violação dos direitos previdenciários e trabalhistas 

Trabalho perigoso, insalubre ou penoso 

Coação a trabalho noturno 

Extensão a jornada de trabalho  

Trabalho em horários ou locais que impeçam a frequência à 

escola 
Inadequação da atividade à idade  

Ausência de 

Condições de 

Formação/Desenv

olvimento 

Não acesso à capacitação/formação técnica/profissional do 

aprendiz 
Ausência de encaminhamento a programas de 

capacitação/profissionalização de adolescentes sujeitos a 

medidas de proteção especial 
Impedimento de acesso a programas de 

capacitação/profissionalização de  adolescentes sujeitos a 

medidas de proteção especial  
Ausência ao acesso à capacitação/profissionalização de 

crianças/adolescente portadores de deficiências 
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Impedimento de acesso à capacitação/profissionalização de 

crianças/adolescente portadores de deficiências 

Fonte: Tabela de Codificação SIPIA.  

Elaborado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A seguir, apresentaremos parte dos resultados da pesquisa realizada pela 

UNILIVRECOOP, em 2012, nos arquivos dos Conselhos Tutelares (CTs) de Belo Horizonte. 

Esta pesquisa resultou em um documento à parte, que pode ser acessado em sua completude 

no Livro 2. Pesquisa nos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. 

A Tabela 9.1 mostra os tipos de violações, agrupados nas categorias descritas  

anteriormente no Quadro 9.1. 

 

TABELA 9.1: Violações registradas nos Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2010 

Violação 

Nome do CT 

Total 

C
en

tr
o

 S
u

l 

L
es

te
 

N
o

rd
es

te
 

N
o

rt
e 

V
en

d
a 

N
o

v
a 

P
am

p
u

lh
a 

N
o

ro
es

te
 

O
es

te
 

B
ar

re
ir

o
 

Não atendimento médico N 1 0 1 1 0 1 0 3 0 7 

 % 0,7 0 1,2 1,3 0 1,2 0 2,2 0 0,7 

Atendimento médico deficiente N 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 

 % 0 1,1 0 0 0,7 1,2 0,6 0 0 0,4 

Irregularidade  na garantia da 

alimentação 

N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Atos atentatórios à vida N 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

 % 0 1,1 0 0 0,7 0 0 0 0 0,2 

Aprisionamento N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 % 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Violência física N 6 9 4 12 3 10 12 8 7 71 

 % 4,2 10 4,8 15,8 2,2 12,2 7,1 5,9 4,9 6,7 

Violência psicológica N 5 2 0 5 1 3 4 5 5 30 

 % 3,5 2,2 0 6,6 0,7 3,7 2,4 3,7 3,5 2,8 

Violência sexual N 7 2 4 4 5 3 5 2 6 38 

 % 4,9 2,2 4,8 5,3 3,6 3,7 3,0 1,5 4,2 3,6 

Atos atentatórios ao exercício da 

cidadania 

N 1 2 1 0 2 0 0 2 2 10 

% 0,0,7 2,2 1,2 0 1,4 0 0 1,5 1,4 0,9 

Ausência de convívio familiar N 22 5 5 7 14 20 24 10 19 126 

 % 15,3 5,6 6,0 9,2 10,1 24,4 14,3 7,4 13,4 11,9 

Ausência de condições  

materiais para convívio familiar 

N 27 12 11 11 16 12 28 25 21 163 

% 18,8% 13,3 13,3 14,5 11,5 14,6% 16,7 18,5 14,8 15,4 

Inadequação do convívio 

familiar 

N 2 13 2 5 3 1 4 9 5 44 

% 1,4 14,4% 2,4 6,6 2,2 1,2 2,4 6,7 3,5 4,2 

Ausência de infraestrutura N 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7 

 % 3,5 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0,7 

Atos atentatórios ao exercício da 

cidadania (sem documentos) 

N 20 0 2 2 12 0 4 13 28 81 

% 13,9 0 2,4 2,6 8,6 0,0 2,4 9,6 19,7 7,6 

Impedimento de acesso à 

educação (ausência de vagas) 

N 4 7 7 3 20 7 24 9 11 92 

% 2,8 7,8 8,4 3,9 14,4 8,5 14,3 6,7 7,7 8,7 

Impedimento de permanência no 

sistema escolar 

N 16 22 25 13 34 5 29 6 10 160 

% 11,1 24,4 30,1 17,1 24,5 6,1 17,3 4,4 7 15,1 

Ausência/ impedimento de 

acesso à creche / pré-escola 

N 4 6 9 5 17 7 23 28 21 120 

% 2,8 6,7 10,8 6,6 12,2 8,5 13,7 20,7 14,8% 11,3% 
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Violação 

Nome do CT 
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Ausência de condições 

educacionais adequadas 

N 0 0 2 0 1 2 0 2 0 7 

% 0 0 2,4 0 0,7 2,4 0% 1,5 0 0,7 

Ausência/impedimento de uso 

equipamento de cultura, esporte, 

lazer 

N 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

% 0,7 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0,3 

Atos atentatórios ao exercício da 

cidadania 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7% 0,1 

Exploração do trabalho de 

criança e adolescente 

N 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 

% 0,00 1,10 0 0 0 0 1,2 0 0 0,3 

Ausência de condições para 

formação e desenvolvimento 

N 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

% 0,7 0 0 0 0 1 0 0 0 0,2 

Não identificado N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 

Denúncia não procede N 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

 % 0 0 1,2 0 0 0 0 0,7 0 0,2 

Outra regional N 8 1 1 5 3 0 2 6 0 26 

 % 5,6 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4 0 2,5% 

Não preenchido N 12 6 8 3 6 7 6 4 5 57 

 % 8,3 6,7 9,6 3,9 4,3 8,5 3,6 3,0% 3,5 5,4 

Total N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

A Tabela 9.1 apresenta as violações registradas pelos CTs do município de Belo 

Horizonte no ano de 2010, com as frequências totais no município e em cada regional 

administrativa. Entre os 952 registros utilizados na amostra, foram detectados 1059 casos de 

violação, uma vez que em cada atendimento pode ser detectado mais de um direito violado. 

Chama atenção o fato de que as violações relacionadas ao direito à educação constituem a 

principal demanda atendida pelos Conselhos Tutelares em Belo Horizonte, totalizando 35,8% 

dos registros. São elas, por ordem de maior número de casos: impedimento de permanência 

no sistema escolar, com 15,1%; ausência ou impedimento de acesso à creche e pré-escola, 

com 11,3%; impedimento de acesso à educação (ausência de vagas), com 8,7%;  e ausência 

de condições educacionais adequadas, com 0,7% dos casos. O segundo maior agrupamento de 

violações está relacionado ao direito à convivência familiar, somando 31,5% dos registros, 

sendo a principal violação a ausência de condições materiais para convívio familiar, com 

15,4% dos casos, seguida pela ausência de convívio familiar, com 11,9%, e inadequação do 

convívio familiar, com 4,2%. Além destes, os demais que tiveram frequência significativa 

foram: atos atentatórios ao exercício da cidadania (falta de documentos) com 7,6%, seguido 
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pela violência física, com 6,7%, violência sexual, 3,6% e violência psicológica,  com2,8% dos 

registros. 

Ao observarmos as violações nas diferentes regionais administrativas de Belo 

Horizonte, vemos que o impedimento de permanência no sistema escolar é a principal 

violação nas seguintes regionais: Venda Nova, com 24,5%; Leste 24,4%, Nordeste e Norte 

com 17,1%. Na regional Centro-sul, predominaram as violações relacionadas à ausência de 

condições materiais para convívio familiar, com 18,8%. Na Pampulha, a ausência de convívio 

familiar foi a violação mais frequente, com 24,4%. No Barreiro, foi a falta de documentos, 

com 19,7%; nas regionais Noroeste e Oeste, a ausência de creches ou pré-escolas 

predominou, com 17,3% e 20,7%, respectivamente. 

No que se refere apenas ao Conselho Tutelar Centro-sul, após a ausência de condições 

materiais para o convívio familiar, que apresentou a maior percentagem dos casos de 

violação, como já citado, temos como violações mais recorrentes a ausência de convívio 

familiar, com 15,3% da amostra e os atos atentatórios ao exercício da cidadania: sem 

documentos (13,9%) e impedimento de permanência no sistema escolar (11,1%). A violência 

sexual chegou a 4,9% da amostra, seguida pela violência física com 4,2% e a violência 

psicológica com 3,5%. 

Como violações, o Conselho Tutelar Leste apresentou, depois do impedimento de 

permanência no sistema escolar (24,4%), a inadequação do convívio familiar, com 14,4% e 

ausência de condições materiais para o convívio familiar, com 13,3%. A violência sexual 

somou 4,9% da amostra, seguida por 2,2% da violência física e a mesma percentagem para a 

violência psicológica. 

Os registros do Conselho Tutelar Nordeste, após a principal violação - referente ao 

impedimento de permanência no sistema escolar que totalizou 30,1% da amostra -, 

apresentaram em seguida: a ausência de condições materiais para o convívio familiar, com 

13,3% e ausência ou impedimento de acesso à creche ou pré-escola, com 10,8%.  A violência 

física representou 4,8% da amostra, mesmo percentual da violência sexual. 

O Conselho Tutelar Norte teve como maior percentagem de violações o impedimento 

de permanência no sistema escolar, com 17,1%; em seguida, a violência física, que apresentou 

15,8% e a ausência de condições materiais para o convívio familiar, 14,5%. A violência 

psicológica representou 6,6% da amostra, seguida pela violência sexual, com 5,3%. 

No Conselho Tutelar Venda Nova, destacaram-se  o impedimento de permanência no 

sistema escolar  (com 24,5%, a maior percentagem dos casos de violação), o impedimento de 

acesso à educação em seguida (com 14,4%) e, logo depois, a ausência ou impedimento de 
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acesso à creche ou pré-escola. Assim, vemos que as três principais violações desta regional se 

referem ao direito à educação. A violência sexual representou 3,6% da amostra, seguida pela 

violência física, com 2,2% e a violência psicológica, 0,7%. 

Os registros de violações do Conselho Tutelar Pampulha apontaram a ausência de 

convívio familiar (24,4%) com a maior percentagem dos casos de violação, seguida pela 

ausência de condições materiais para o convívio familiar, que somou 14,6% e a violência 

física, 12,2%. A violência sexual representou 3,7% da amostra, mesmo percentual da 

violência psicológica. 

Nos registros de violações do Conselho Tutelar Noroeste, destacaram-se o 

impedimento de permanência no sistema escolar com 17,3% e, em seguida, a ausência de 

condições materiais para o convívio familiar, com 16,7%. O impedimento de acesso à 

educação e a ausência de convívio familiar obtiveram o mesmo percentual, de 14,3%. A 

violência física representou 7,1% da amostra, a violência sexual3,6% e a violência psicológica 

2,4%. 

Nas violações do Conselho Tutelar Oeste, observamos que a maior percentagem dos 

casos de violação foi a ausência ou impedimento de acesso à creche ou pré-escola, seguida 

pela ausência de condições materiais para o convívio familiar (com 18,5%), bem como  os 

atos atentatórios ao exercício da cidadania e sem documentos, com 9,6%. A violência física 

representou 3,7% da amostra, seguida pela violência psicológica (3,7%) e a violência sexual 

(1,5%). 

Nos registros de violações do Conselho Tutelar Barreiro, destacam-se os atos 

atentatórios ao exercício da cidadania (sem documentos) com a maior percentagem dos casos 

de violação (19,7%), seguida pela ausência ou impedimento de acesso à creche ou pré-escola, 

com 14,5% e a ausência de condições materiais para o convívio familiar, 14,8%. A violência 

física representou 4,9% da amostra, seguida pela violência sexual, com 4,2% e a violência 

psicológica, 3,5%. 

 

TABELA 9.2: Sexo das vítimas de violações registradas nos Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 

2010 
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Masculino N 87 44 32 42 67 30 77 74 72 525 

 % 60,4 48,9 38,6 55,3 48,2 36,6 45,8 54,8 50,7 49,6 

Feminino N 49 39 47 24 67 46 87 54 69 482 



43 
 

 % 34,0 43,3 56,6 31,6 48,2 56,1 51,8 40 48,6 45,5 

Denúncia não 

procede 
N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
% 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 

Outra Regional N 6 1 1 5 3 0 2 6 0 24 
 % 4,2 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4,4 0 2,3 

Não Preenchido N 2 6 3 5 2 6 2 0 1 27 
 % 1,4 6,7 3,6 6,6 1,4 7,3 1,2 0 0,7 2,5 

Total N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

Os dados colhidos nos CTs auxiliam significativamente na caracterização das vítimas 

de violação. Na Tabela 9.2, podemos observar qual é o sexo da criança ou adolescente que 

teve seus direitos violados, subdivididos por Conselho Tutelar. Na percentagem total, 

verifica-se que as crianças e adolescentes do sexo masculino (49,6%) são mais vitimadas que 

as do sexo feminino (45,5%).  

Os casos de outras regionais (2,3%) não foram inseridos na amostra, pois poderiam ser 

contabilizados duas vezes: uma no Conselho em que foi registrada a última violação e depois 

no Conselho onde a família teria um registro aberto anteriormente, uma vez que o caso é 

direcionado ao Conselho Tutelar que apresentou o primeiro caso de violação na família. Em 

uma parte dos registros,  não foi possível identificar o sexo das vítimas devido ao fato de a 

ficha não ter sido preenchida adequadamente (2,5%). 

 O Conselho Tutelar Centro-Sul apresentou a percentagem de crianças do sexo 

masculino (60,4%) com seus direitos violados em proporção muito superior às crianças e 

adolescentes do sexo feminino (34%). Essa ocorrência parece estar relacionada, em grande 

parte, pela marginalização das crianças e jovens do sexo masculino que encontram na região 

central do município condições favoráveis de sobrevivência. Também devemos considerar o 

número significativo de pessoas que vivem em condições precárias na Regional Centro-Sul, 

que concentra as maiores regiões favelizadas da cidade. 

Também seguem essa tendência de maior número de violações contra crianças e 

adolescentes do sexo masculino os Conselhos Tutelares Leste, Norte, Oeste e Barreiro. O 

Conselho Tutelar Leste apresentou 48,9% dos adolescentes do sexo masculino com seus 

direitos violados, enquanto que as do sexo feminino tiveram uma percentagem menor - 

43,3%. No Conselho Tutelar Norte, as crianças e adolescentes do sexo masculino apresentam-

se com a percentagem de 55,3% das vítimas de violações de seus direitos,  enquanto que as do 

sexo feminino correspondem a 31,6% dos casos. Temos que destacar que 13,2% da amostra 
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referem-se aos casos não preenchidos (6,6%) e de outras regionais (6,6%). O Conselho 

Tutelar Oeste repete a tendência de toda amostra,  com 54,8% das vítimas de violações sendo 

do sexo masculino e 40% do sexo feminino. O Conselho Tutelar Barreiro apresenta um 

percentual de 50,7 % de  vítimas do sexo masculino e 48,6%  do sexo femino. 

No Conselho Tutelar Nordeste, a tendência apresentada no total da amostra se inverte. 

Há uma percentagem menor de crianças e adolescentes do sexo masculino (38,6%) com seus 

direitos violados, enquanto as do sexo feminino atingem uma percentagem de 56,6%. Isto 

também ocorre no Conselho Tutelar Pampulha (com 56,1% das vítimas de violação sendo do 

sexo feminino e 36,6% do do sexo masculino) e no Conselho Tutelar Noroeste (em que as 

crianças e adolescentes do sexo feminino totalizaram 51,8%, enquanto as do sexo masculino 

representaram 45,8%).  Já em Venda Nova temos um equilíbrio entre os casos de violação que 

envolvem crianças e adolescentes do sexo masculino (48,2%) e do sexo feminino (48,2%). 

 

 TABELA 9.3: Faixa etária das vítimas de violação nos registros dos Conselhos Tutelares - 

Belo Horizonte – 2010 

Faixa Etária 
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0 a 5 anos N 22 18 15 24 31 17 44 58 42 271 

% 15,3 20 18,1 31,6 22,3 20,7 26,2 43,0 29,6 25,6 

6 a 11 anos N 26 25 10 9 23 21 34 22 35 205 

% 18,1 27,8 12,0 11,8 16,5 25,6 20,2 16,3 24,6 19,4 

12 a 14 anos N 15 18 14 10 24 12 24 18 22 157 

% 10,4 20 16,9 13,2 17,3 14,6 14,3 13,3 15,5 14,8 

15 a 17 anos N 49 18 23 18 40 14 46 23 31 262 

% 34,0 20 27,7 23,7 28,8 17,1 27,4 17,0 21,8 24,7 

Denúncia 

não procede 

N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 

Outra 

Regional 

N 6 1 1 5 3 0 2 6 0 24 

% 4,2 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4,4 0 2,3 

Não 

preenchido 

N 26 10 20 10 18 18 18 7 12 139 

% 18,1 11,1 24,1 13,2 12,9 22,0 10,7 5,2 8,5 13,1 

Total N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 9.3 apresenta a amostra por faixa etária e Conselho Tutelar. Podemos 

observar que a faixa etária de 0 a 5 anos atingiu o maior percentual de violações em relação 

ao total da amostra, com 25,6%. Isso corrobora o percentual elevado das violações por falta 

de vagas em escolas e creches para essa faixa etária. Em seguida, temos a faixa etária de 15 a 
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17 anos com 24,7% da amostra. Se considerarmos que essa faixa etária compreende a apenas 

3 anos, podemos inferir que teve um percentual de violações bem mais elevado que a faixa 

etária de 6 a 11 anos que, com 5 anos, ficou quase no mesmo percentual, com 19,4%. 

 

 

GRÁFICO 9.1: Faixa etária das vítimas de violação nos registros dos Conselhos Tutelares –  

Belo Horizonte – 2010 

 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

Como podemos observar na Tabela 9.3, o Conselho Tutelar Noroeste seguiu a 

tendência da totalidade da amostra, apresentando as mesmas faixas etárias de maiores 

percentuais na frente. A faixa de 0 a 5 anos obteve 26,2% e de 15 a 17 anos ficou com 27,4%. 

O Conselho Tutelar Oeste também apresentou um percentual bastante elevado de violações na 

faixa etária de 0 a 5 anos, com 43% da amostra, assim como o Conselho Tutelar Barreiro, que 

teve uma percentagem maior na faixa etária dos anos iniciais - de 0 a 5 -, com 29,6%. Em 

seguida veio a de 6 a 11 anos, com 24,6%; 15 a 17 anos,  com 21,8% e 12 a 14 anos, com 

15,5%. O Conselho Tutelar Norte apresentou o maior percentual para a faixa etária de 0 a 5 

anos, com 31,6%. A faixa etária de 15 a 17 anos vem logo em seguida,  com 23,7% enquanto 

a faixa etária de 12 a 14 anos teve o mesmo percentual dos registros não preenchidos -  

13,2%. 
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Saindo da tendência da amostra, o Conselho Tutelar Leste apresentou a faixa etária de 

6 a 11 anos com maior percentual  -  27,8%, seguida pelas faixa etárias de 12 a 14 anos e 6 a 

11 anos, com o mesmo percentual  - 20%. No Conselho Tutelar Nordeste, destaca-se o maior 

percentual dos resultados relativos ao não preenchimento informando a idade do violado 

(24,1%).  Em seguida, temos a faixa etária de 15 a 17 anos, com 27,7%, e de 0 a 5 anos, com 

18,1%. 

O Conselho Tutelar Venda Nova apresenta a faixa etária de 15 a 17 anos e 0 a 5 anos  

com os maiores percentuais de crianças e adolescentes com seus direitos violados, com 28,8% 

e 22,5%, respectivamente. No CT Pampulha, parte significativa dos registros (22%) não 

apresenta a idade das vítimas. A faixa etária de 6 a 11 anos  representou 25,6% dos casos; a 

faixa etária de 0 a 5 anos apresentou 20,7% e  a de 15 a 17, percentagema de 17,1%. 

 

TABELA 9.4: Cor/raça das vítimas de violação por registro nos Conselhos Tutelares  - Belo Horizonte 

- 2010 
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Branca N 11 5 0 1 1 1 0 1 2 22 

 % 7,6 5,6 0 1,3 0,7 1,2 0 0,7 1,4 2,1 

Preta N 9 7 0 0 0 0 0 0 0 16 

 % 6,3 7,8 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

Parda N 4 9 0 3 1 0 0 0 3 20 

 % 2,8 10 0 3,9 0,7 0 0 0 2,1 1,9 

Denúncia 

não procede 

N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 

Outra 

Regional 

N 6 1 1 5 3 0 2 6 0 24 

% 4,2 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2% 4,4 0 2,3 

Não 

preenchido 

N 114 68 82 67 134 81 166 127 137 976 

% 79,2 75,6 98,8 88 96,4% 98,8 98,8 94,1 96,5 92,2 

Total N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

   % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Como podemos observar pela Tabela 9.4, os dados referentes ao item em que os 

conselheiros tutelares deveriam preencher o critério cor/raça das crianças e adolescentes 

vítimas de violação são insuficientes para descrições e análises a respeito deste tema. 

Podemos afirmar que esse campo foi sistematicamente negligenciado, ao considerarmos que 

em 92,2% (976) da amostra não havia preenchimento.  

 



47 
 

TABELA 9.5: Medidas aplicadas às crianças e adolescentes por registro nos Conselhos 

Tutelares - Belo Horizonte - 2010 

Medidas aplicadas às crianças e 

adolescentes 
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Total 

Denúncia não procede N 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 

% 0 0 0 2,6 0 0 0 0,7 0 0,3 

Não preenchido N 89 69 68 60 116 72 153 116 122 865 

% 61,8 76,7 81,9 78,9 83,5 87,8 91,1 85,9 85,9 81,7 

Encaminhamento aos pais e 

responsáveis mediante termo 
N 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

% 2,1 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,4 

Orientação, apoio e 

acompanhamento temporário 
N 0 1 0 1 4 0 0 1 3 10 

% 0 1,1 0 1,3 2,9 0 0 0,7% 2,1% 0,9 

Frequência obrigatória em 

estabelecimento oficial 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 

Inclusão em programa oficial N 3 0 4 0 0 0 0 1 0 8 

% 2,1 0 4,8 0 0 0 0 0,7 0 0,8 

Requisição de Tratamento 

Médico em Hospital 
N 1 0 0 3 0 0 1 0 1 6 

% 0,7 0 0 3,9 0 0 0,6% 0 0,7 0,6 

Requisição de tratamento 

psicológico em hospital 
N 3 2 2 1 4 1 3 2 6 24 

% 2,1 2,2 2,4 1,3 2,9 1,2 1,8 1,5 4,2 2,3 

Requisição de tratamento 

psiquiátrico 
N 1 0 0 2 0 1 1 1 1 7 

% 0,7 0 0 2,6 0 1,2 0,6 0,7 0,7 0,7 

Inclusão em programa oficial 

de auxílio, orientação e 

tratamento toxicológico 

N 0 1 1 1 1 0 0 0 2 6 

% 0 1,1 1,2 1,3 0,7 0 0 0 1,4 0,6 

Abrigo em entidade oficial 

privada 
N 23 5 1 0 2 1 3 4 3 42 

% 16 5,6 1,2 0 1,4 1,2 1,8 3 2,1 4 

Aconselhamento N 5 10 5 1 6 5 3 1 1 37 

% 3,5 11,1 6,0 1,3 4,3 6,1 1,8 0,7 0,7 3,5 

Outra medida aplicada N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 

Advertência N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

% 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Requisição de serviço público N 6 0 0 0 2 1 1 0 0 10 

% 4,2 0 0 0 1,4 1,2 0,6 0 0 0,9 

Requisição de serviço de 

saúde 
N 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

% 0 1,1 0 0 0 1,2 0 0 0,7 0,3 

Requisição de serviço de 

educação 
N 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

% 0,7 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,2 

Requisição de serviços de 

saúde e previdenciário 
N 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,1 

Família não compareceu N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1% 

Outra regional N 8 1 1 5 3 0 2 6 1 27 

% 5,6 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4,4 0,7 2,5 

Total 

  
N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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A Tabela 9.5 apresenta as medidas aplicadas às crianças e adolescentes por Conselho 

Tutelar. O maior percentual encontrado refere-se ao não preenchimento, 81,7%. Esse 

expressivo percentual deve ser esperado, uma vez que o Conselho Tutelar é um órgão de 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes e não um órgão de repressão ou punição dos 

indivíduos que sofrem pelas violações de seus direitos. Deste modo, a maioria das medidas é 

aplicada ao violador, como observamos na Tabela 9.6, e não às vítimas. Contudo, ocorreram, 

em parte da amostra, medidas aplicadas às crianças e adolescentes, com maior destaque para o 

abrigo em instituição oficial (4%) e o aconselhamento (3,5%).  

 

TABELA 9.6: Violadores dos direitos das crianças e adolescentes por registro nos Conselhos 

Tutelares  - Belo Horizonte - 2010 

Violador 

Nome do CT 

Total 

C
en

tr
o

 S
u

l 

L
es

te
 

N
o

rd
es

te
 

N
o

rt
e 

V
en

d
a 

N
o

v
a 

P
am

p
u

lh
a 

N
o

ro
es

te
 

O
es

te
 

B
ar

re
ir

o
 

Mãe N 26 30 24 21 12 16 46 32 28 235 

 % 18,1 33,3 28,9 27,6 8,6 19,5 27,4 23,7 19,7 22,2 

Pai N 8 1 4 7 8 17 7 16 12 80 

 % 5, 1,1 4,8 9,2 5,8 20,7 4,2 11,9 8,5 7,6 

Padrasto N 0 0 0 4 1 1 4 0 0 10 

 % 0 0 0 5,3 0,7 1,2 2,4 0 0 0,9 

Madrasta N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 % 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0,1 

Irmãos N 1 2 0 1 0 1 4 2 1 12 

 % 0,7 2,2 0 1,3 0 1,2 2,4 1,5 0,7 1,1 

Avós N 2 4 0 2 3 1 0 1 0 13 

 % 1,4 4,4 0 2,6 2,2 1,2 0 0,7 0 1,2 

Tio/tia N 5 0 0 0 0 1 1 0 1 8 

 % 3,5 0 0 0 0 1,2 0,6 0 0,7 0,8 

Responsável N 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6 

 % 0 0 3,6 0 0 0 1,8 0 0 0,6 

Outro familiar N 4 6 0 4 1 2 2 2 4 25 

 % 2,8 6,7 0 5,3 0,7 2,4 1,2 1,5 2,8 2,4 

Pai e mãe N 16 11 1 6 12 7 16 9 12 90 

 % 11,1 12,2 1,2 7,9 8,6 8,5 9,5 6,7 8,5 8,5 

Estado/Setor público N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 % 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 

Escola N 5 6 10 9 29 9 20 6 13 107 

 % 3,5 6,7 12 11,8 20,9 11 11,9 4,4 9,2 10,1 

Posto de saúde N 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

 % 0,7 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0,2 

Hospital N 1 0 1 1 1 0 0 2 0 6 

 % 0,7 0 1,2% 1,3 0,7 0 0 1,5 0 0,6 

Creche N 4 6 9 5 17 7 23 28 21 120 

 % 2,8 6,7 10,8 6,6 12,2 8,5 13,7 20,7 14,8 11,3 

Pessoa física/agente público N 1 0 0 0 1 0 0 3 0 5 
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 % 0,7 0 0 0 0,7 0 0 2,2 0 0,5 

Entidade de atendimento N 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

 % 0 0 0 0 0 1,2 0,6 0 0 0,2 

Outro agente público N 0 0 1 0 1 1 1 2 0 6 

 % 0 0 1,2 0 0,7 1,2 0,6 1,5 0 0,6 

Escolas particulares N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 % 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Pessoa física sociedade civil N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

 % 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Outro da sociedade civil N 1 1 1 2 0 0 1 0 0 6 

% 0,7 1,1 1,2 2,6 0 0 0,6 0 0 0,6 

Não identificado N 1 3 8 4 4 5 13 8 19 65 

 % 0,7 3,3 9,6 5,3 2,9 6,1 7,7 5,9 13,4 6,1 

Violador de seu próprio direito N 19 8 6 1 5 4 11 3 9 66 

 % 13,2 8,9 7,2 1,3 3,6 4,9 6,5 2,2 6,3 6,2 

Denúncia não procede N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 % 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 

Outra Regional N 8 1 1 5 3 0 2 6 0 26 

 % 5,6 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4,4 0 2,5 

Não preenchido N 39 10 13 3 41 8 13 14 22 163 

 % 27,1 11,1 15,7 3,9 29,5 9,8 7,7 10,4 15,5 15,4 

Total N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1059 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 A Tabela 9.6 apresenta os violadores dos direitos das crianças e adolescentes, segundo 

os registros dos Conselhos Tutelares. O maior percentual dos violadores faz parte do grupo 

familiar, mais especificamente a mãe, com 22,2%. Entretanto, temos que considerar que, em 

algumas violações dos direitos das crianças e adolescentes - como faltas às aulas -, a violação 

é creditada à mãe, por ela ser a responsável pela criança ou adolescente. Este tipo de 

associação influencia fortemente os índices em que a mãe aparece como principal violadora 

de direitos. Em seguida, aparece a creche, com 11,3%. Novamente, temos que considerar que 

não é a creche necessariamente a violadora dos direitos, uma vez que se trata da falta de vagas 

em creche, sendo o violador nesse caso o Estado ou o setor público. O mesmo pode ser 

afirmado pelo violador “escola”, com 10,1%, que tem como maior violação a falta de vagas. 

Em 8,5% dos casos,  pai e mãe, juntos, eram descritos como os violadores dos direitos das 

crianças e adolescentes.  
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GRÁFICO 9.2: Violadores dos direitos das crianças e adolescentes registrados nos Conselhos Tutelares 

 Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

 Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 Pela Tabela 9.6, vemos que o Conselho Tutelar Centro-Sul teve um alto percentual de 

fichas sem o preenchimento do violador (27,1%). O violador “mãe” representou 18,1% do 

resultado da amostra; em seguida, vêm a criança como o próprio violador de seu direito -

13,2% -, e pai e mãe, com 11,1%. No Conselho Tutelar Leste, o violador que teve a maior 

percentagem foi novamente a mãe, com 33,3%, seguida por pai e mãe e a criança e 

22,2% 

7,6% 

0,9% 

0,1% 

1,1% 

1,2% 

0,8% 

0,6% 

2,4% 

8,5% 

0,1% 

10,1% 

0,2% 

0,6% 

11,3% 

0,5% 

0,2% 

0,6% 

0,1% 

0,2% 

0,6% 

6,1% 

6,2% 

0,1% 

2,5% 

15,4% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Mãe

Pai

Padrasto

Madrasta

Irmãos

Avós

Tio/tia

Responsável

Outro familiar

Pai e mãe

Estado/Setor público

Escola

Posto de saúde

Hospital

Creche

Pessoa física agente público

Entidade de atendimento

Outra entidade pública

Escolas particulares

Pessoa física sociedade civil

Outra entidade particular

Não identificado

Violador de seu próprio direito

Denúncia não procede

Outra Regional

Não preenchido



51 
 

adolescente  como violadores do seu próprio direito, com 8,9%.  Creche e pré-escola empatam 

com 6,7%.  

Novamente, a mãe é apontada como a principal violadora na amostra no Conselho 

Tutelar Nordeste, com 28,9%, seguida pela escola e pela creche, com 12% e 10,8% 

respectivamente. O CT Norte apresenta a mãe - com 27,6% - como a principal violadora dos 

direitos de crianças e adolescentes, seguida pela escola com 11,8% e o pai com 9,2%. Em 

Venda Nova, o maior percentual apresentado foi o não preenchimento do violador, com 

29,5%, seguido pela escola, com 12,2% da amostra. A creche aparece com 12,2%,  seguida 

pela mãe e pelo pai e mãe, ambos com 8,6%.  

No Conselho Tutelar Pampulha, diferentemente dos demais, o pai figura como o 

principal violador, com 20,7% da amostra, seguido pela mãe, com 19,5% e a escola, com 

11%. Creche e pai e mãe empatam em terceiro, com 8,5%.  

No Conselho Tutelar Noroeste, a mãe é apresentada com o maior percentual da 

amostra, com 27,4%. Creches e escolas vêm em seguida com 13,7% e 

11,9%,respectivamente.Na regional Oeste, a mãe e a creche foram os violadores que se 

destacaram segundo os registros, com 23,7% e  20,7%, respectivamente. O pai vem em 

seguida,  com 11,9% e pai e mãe com 6,7%. No Conselho Tutelar Barreiro, a mãe foi 

apontada como o principal agente violador (19,7%) e em seguida a creche, com 14,8%.  

Porém, se somarmos as fichas não preenchidas, dá 15,5% e aquelas em que não foi 

identificado o violador, 13,4%.  A falta de preenchimento foi o aspecto preponderante, de 

acordo com os resultados da amostra. 

 

9.1.1 Violações por regional administrativa e bairro 

 

A amostra das violações registradas nos Conselhos Tutelares foi agrupada por bairros 

e regionais, que apresentamos de modo sintético, com todos os percentuais do município de 

Belo Horizonte, através do Cartograma 9.1. 

Para a descrição das violações por regional administrativa, separamos os bairros que 

apareceram na pesquisa amostral em cada Conselho Tutelar e os dispusemos em tabelas. Em 

seguida,  confeccionamos cartogramas com os percentuais por Conselho Tutelar nas áreas das 

regionais administrativas correspondentes.  
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CARTOGRAMA 9.1: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros dos Conselhos Tutelares - Belo Horizonte – 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

Nota: a lista completa dos códigos dos bairros se encontra nos demais cartogramas por regional administrativa. 
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TABELA 9.7: Violações por bairros registradas no CT Barreiro - Belo Horizonte - 2010 

Código Bairro Violação (%) 
706 Jatobá 7,04 

714 Lindeia 7,04 

1140 Bonsucesso 7,04 

635 Cardoso 6,34 
1153 Vila Pinho 6,34 

722 Milionários 5,63 

694 Independência 4,23 

737 Olhos D'Água 4,23 
832 Vale do Jatobá 4,23 

- Não identificado 4,23 

763 Santa Cruz 2,82 

805 Tirol 2,82 
1138 Bairro Novo das Indústrias 2,82 

1141 Araguaia 2,82 

1148 Diamante 2,82 

1476 Vila Tirol 2,82 
1491 Barreiro 2,82 

673 Vila CEMIG 2,11 

728 Nova Cintra 2,11 
1154 Castanheira 2,11 

677 Flávio Marques Lisboa 1,41 

833 Olaria 1,41 

1157 Itaipu 1,41 
1159 Santa Cecília 1,41 

1257 Corumbiara 1,41 

1321 Esperança 1,41 

1490 Bairro das Indústrias I 1,41 
766 Santa Helena 0,70 

1149 Miramar 0,70 

1164 Mangueiras 0,70 

1165 Petrópolis 0,70 
1166 Mineirão 0,70 

1167 Solar do Barreiro 0,70 

1168 Pilar 0,70 

1251 Vila Ecológica 0,70 
1252 Vitória da Conquista 0,70 

1270 Águas Claras 0,70 

1334 Jardim do Vale 0,70 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

No Conselho Tutelar Barreiro, dois bairros atingiram os maiores percentuais: Jatobá e 

Lindeia, ambos com 7,04%.  Cardoso e Vila Pinho vêm logo em seguida, com 6,34%. O 

bairro Milionários também apresentou um elevado percentual, com 5,63%. 
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CARTOGRAMA 9.2: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Barreiro - Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.8: Violações por bairro registradas no CT Centro Sul - Belo Horizonte – 2010 

Código Bairro Violação (%) 

797 Serra 20,14 

- Não identificado 18,75 

- Outra Regional 7,64 

768 Santa Lúcia 4,86 

788 São Lucas 4,86 

617 Barro Preto 3,47 

642 Centro 3,47 

792 São Pedro 3,47 

776 Santo Agostinho 2,78 

1363 Nossa Senhora de Fátima 2,78 

778 Santo Antônio 2,08 

1172 Jardim Alvorada 2,08 

1348 Marçola 2,08 

666 Esplanada 1,39 

715 Lourdes 1,39 

783 São Gabriel 1,39 

1245 Granja de Freitas 1,39 

644 Cidade Jardim 0,69 

678 Floramar 0,69 

679 Floresta 0,69 

681 Funcionários 0,69 

686 Grajaú 0,69 

701 Jaraguá 0,69 

736 Novo São Lucas 0,69 

741 Palmeiras 0,69 

750 Planalto 0,69 

769 Conjunto Santa Maria 0,69 

770 Santa Maria 0,69 

789 São Marcos 0,69 

791 São Paulo 0,69 

801 Sion 0,69 

811 Vera Cruz 0,69 

813 Vila Clóris 0,69 

814 Vila Oeste 0,69 

831 Jardim Vitória 0,69 

1153 Vila Pinho 0,69 

1168 Pilar 0,69 

1323 Estrela 0,69 

1325 Fazendinha 0,69 

1379 Santa Rita de Cássia 0,69 

Total 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos CT´s, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Na Tabela 9.8 temos os bairros de residência das crianças e adolescentes que foram 

vítimas de violação registradas no SIPIA do Conselho Tutelar Centro-Sul. O bairro Serra 

aparece com a maior percentagem dos casos de violação, com 20,14%, seguido pelos bairros 

São Lucas e Santa Lúcia, ambos com 4,86%. Os bairros Barro Preto,  Centro e São Pedro 
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apresentaram o mesmo percentual de 3,47%, como pode ser observado através do Cartograma 

9.3. 

 

CARTOGRAMA 9.3: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Centro-Sul  - Belo Horizonte – 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.9: Violações por bairro registradas no CT Leste - Belo Horizonte – 2010 

Código Bairro 
Violação 

(%) 

735 Nova Vista 11,11 

- Não identificado 10 

751 Pompéia 8,89 
620 Boa Vista 7,78 

774 Santa Tereza 7,78 

1246 Alto Vera Cruz 7,78 

811 Vera Cruz 5,56 
760 Sagrada Família 4,44 

784 São Geraldo 4,44 

803 Taquaril 4,44 

1245 Granja de Freitas 4,44 
765 Santa Efigênia 3,33 

638 Casa Branca 2,22 

679 Floresta 2,22 

692 Horto 2,22 
744 Paraíso 2,22 

796 Saudade 2,22 

1317 Conjunto Taquaril 2,22 

666 Esplanada 1,11 
740 Palmares 1,11 

754 Primeiro de Maio 1,11 

767 Santa Inês 1,11 

1452 Vila Paraíso 1,11 
- Outra Regional 1,11 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 Na Tabela 9.9, temos a amostra das violações no Conselho Tutelar Leste. O bairro 

Nova Vista (11,11%) apresentou o maior número de violações, seguido pelo bairro Pompéia 

(8,89%); em seguida, vêm os bairros Boa Vista, Santa Tereza e Alto Vera Cruz, com 7,78%. 
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CARTOGRAMA 9.4: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Leste - Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.10: Violações por bairro registradas no CT Nordeste - Belo Horizonte - 2010 

Código Bairro 
Violação 

(%) 

- Não identificado 19,28 

759 Ribeiro de Abreu 10,84 

831 Jardim Vitória 10,84 
763 Santa Cruz 7,23 

812 Goiânia 6,02 

698 Ipiranga 4,82 

783 São Gabriel 4,82 
808 União 4,82 

758 Renascença 3,61 

645 Cidade Nova 2,41 

661 Dom Silvério 2,41 
781 São Cristóvão 2,41 

905 Paulo VI 2,41 

1202 Vista do Sol 2,41 

1660 Vila da Luz 2,41 
608 Aparecida 1,20 

609 Graça 1,20 

625 Cachoeirinha 1,20 

689 Gutierrez 1,20 
749 Pirajá 1,20 

771 Maria Goretti 1,20 

789 São Marcos 1,20 

1238 Ouro Minas 1,20 
1240 Nazaré 1,20 

1313 Conjunto Paulo VI 1,20 

- Outra Regional 1,20 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

 Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 O Conselho Tutelar Nordeste, conforme Tabela 9.10, teve dois bairros com uma 

percentagem significativa de violações: Ribeiro de Abreu e Jardim Vitória, ambos com 

10,84%.  Podemos observar,  no Cartograma 9.5, que os bairros Santa Cruz (7,23%) e 

Goiânia (6,02%) também se destacam pela alta percentagem de violações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CARTOGRAMA 9.5: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Nordeste - Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.11: Violações por bairro registradas no CT Norte - Belo Horizonte - 2010 

Código Bairro 
Violação 

(%) 

806 Tupi A 11,84 

678 Floramar 9,21 

700 Jaqueline 9,21 

834 Jardim Felicidade 7,89 

1170 Novo Aarão Reis 7,89 

- Não identificado 7,89 

780 São Bernardo 6,58 

- Outra Regional 6,58 

759 Ribeiro de Abreu 3,95 

632 Campo Alegre 2,63 

669 Etelvina Carneiro 2,63 

687 Guarani 2,63 

756 Providência 2,63 

785 São João Batista 2,63 

794 São Tomaz 2,63 

1065 Jardim Guanabara 2,63 

634 Canaã 1,32 

688 Juliana 1,32 

695 Monte Azul 1,32 

725 Minaslândia 1,32 

750 Planalto 1,32 

754 Primeiro de Maio 1,32 

1353 Mariquinhas 1,32 

1482 Zilah Spósito 1,32 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos CT´s, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

 Dos bairros da Regional Norte, Tabela 9.11, o Tupi atingiu 11,84% das violações. 

Floramar e Jaqueline apresentam o mesmo percentual, 9,21%. Jardim Felicidade e Novo 

Aarão Reis aparecem com 7,89% dos casos, como ilustra o Cartograma 9.6. 
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CARTOGRAMA 9.6: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Norte - Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.12: Violações por bairro registradas no CT Venda Nova - Belo Horizonte - 2010 

Código Bairro Violação (%) 
772 Santa Mônica 11,51 

1493 Jardim Leblon 9,35 

- Não identificado 8,63 

719 Mantiqueira 7,91 
643 Céu Azul 7,19 

703 Jardim dos Comerciários 5,76 

785 São João Batista 5,76 

828 Copacabana 5,76 
708 Lagoa 3,60 

790 Piratininga 3,60 

799 Serra Verde 3,60 

810 Venda Nova 3,60 
724 Minascaixa 2,88 

967 Nova América 2,16 

1299 Candelária 2,16 

- Outra Regional 2,16 
709 Lagoinha Leblon 1,44 

710 Lagoinha 1,44 

721 Maria Helena 1,44 
800 Vila SESC 1,44 

600 Aarão Reis 0,72 

631 Camargos 0,72 

670 Europa 0,72 
700 Jaqueline 0,72 

712 Letícia 0,72 

768 Santa Lúcia 0,72 

792 São Pedro 0,72 
818 Rio Branco 0,72 

1164 Mangueiras 0,72 

1261 Indaiá 0,72 

1303 Cenáculo 0,72 
1371 Parque São Pedro 0,72 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 No Conselho Tutelar Venda Nova, conforme Tabela 9.12, o bairro Santa Mônica 

aparece com 11,51% das violações, enquanto o Jardim Leblon (9,35%) e o Mantiqueira 

(7,91%) vêm logo em seguida, como ilustramos através do Cartograma 9.7. 
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CARTOGRAMA 9.7: Violações por bairro de residência da criança ou segundo os registros no CT 

Venda Nova - Belo Horizonte – 2010 

  
Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 
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TABELA 9.13: Violações por bairro registradas no CT Pampulha - Belo Horizonte - 2010 

Código Bairro Violação (%) 

- Não identificado 13,41 

762 Santa Amélia 9,76 

743 Paquetá 8,54 

835 Confisco 8,54 

738 Ouro Preto 7,32 

775 Santa Terezinha 7,32 

782 São Francisco 7,32 

701 Jaraguá 4,88 

699 Itapoã 3,66 

829 Santa Branca 3,66 

1333 Itatiaia 3,66 

639 Castelo 2,44 

773 Santa Rosa 2,44 

779 São Bento 2,44 

827 Trevo 2,44 

830 Aeroporto 2,44 

1397 Urca 2,44 

641 São Luíz 1,22 

652 Braúnas 1,22 

653 Jardim Atlântico 1,22 

708 Lagoa 1,22 

733 Nova Pampulha 1,22 

798 Serrano 1,22 

Total 100 

Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Na Tabela 9.13,  podemos observar que o bairro Santa Amélia atingiu 9,76% dos 

casos de violação no CT Pampulha, segundo os resultados da amostra. Paquetá e Confisco 

apresentaram 8,54% cada um e os bairros Santa Terezinha e São Francisco apresentaram o 

mesmo percentual de violações, 7,32%.  
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CARTOGRAMA 9.8: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Pampulha - Belo Horizonte - 2010 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.14: Violações por bairros registradas no CT Noroeste, Belo Horizonte - 2011 

Código Bairro Violação (%) 
- Não identificado 16,07 

636 Carlos Prates 7,14 

684 Glória 5,36 

608 Aparecida 4,76 
640 São José 4,76 

654 Coqueiros 4,76 

739 Padre Eustáquio 4,17 

770 Santa Maria 4,17 
628 Caiçaras 3,57 

658 Dom Bosco 3,57 

748 Pindorama 3,57 

1172 Jardim Alvorada 3,57 
704 Jardim Montanhês 2,98 

824 Nova Cachoeirinha 2,98 

707 João Pinheiro 2,38 

777 Santo André 2,38 
793 São Salvador 2,38 

630 Califórnia 1,79 

798 Serrano 1,79 
602 Alípio de Melo 1,19 

605 Álvaro Camargos 1,19 

621 Bom Jesus 1,19 

659 Dom Cabral 1,19 
693 Inconfidência 1,19 

710 Lagoinha 1,19 

746 Pedreira Prado Lopes 1,19 

1412 Vila Califórnia 1,19 
- Outra Regional 1,19 

631 Camargos 0,60 

650 Conjunto Celso Machado 0,60 

665 Ermelinda 0,60 
674 Sumaré 0,60 

729 Nova Esperança 0,60 

740 Palmares 0,60 

781 São Cristóvão 0,60 
787 Jardim São José 0,60 

811 Vera Cruz 0,60 

814 Vila Oeste 0,60 

1473 Vila Sumaré 0,60 
1484 Novo Glória 0,60 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

. 
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O Conselho Tutelar Noroeste, conforme se vê na Tabela 9.14, teve seu maior 

percentual de violações no bairro Carlos Prates (7,14%), seguido pelo Glória (5,36%). Os 

bairros Aparecida e Coqueiros ficaram com o mesmo percentual de 4,76%. 

 

CARTOGRAMA 9.9: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Noroeste - Belo Horizonte - 2011 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 9.15: Violações por bairros registradas no CT Oeste - Belo Horizonte - 2011 

Código Bairro Violação (%) 
702 Jardim América 10,37 
732 Nova Granada 10,37 
761 Salgado Filho 10,37 
1339 Leonina 10,37 
624 Cabana do Pai Tomás 8,89 
819 Vista Alegre 8,89 
731 Nova Gameleira 7,41 

- Outra Regional 5,19 
682 Gameleira 2,96 
717 Madre Gertrudes 2,96 
616 Barroca 2,22 
619 Betânia 2,22 
629 Calafate 2,22 
690 Havaí 2,22 
728 Nova Cintra 2,22 
1323 Estrela 2,22 
734 Nova Suíça 1,48 
741 Palmeiras 1,48 
752 Prado 1,48 

- Não identificado 1,48 
667 Estoril 0,74 
762 Santa Amélia 0,74 
1399 Ventosa Primeira Seção 0,74 
1405 Vila Antena 0,74 

Total 100 
Fonte: Pesquisa amostral nos arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Na Regional Oeste, os bairros que apresentaram os maiores percentuais foram o 

Jardim América e Nova Granada, com 10,37%, enquanto o bairro Cabana do Pai Tomás e 

Vista Alegre figuraram com 8,89%. O bairro Nova Gameleira apresentou um índice de 

7,41%. 
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CARTOGRAMA 9.10: Violações por bairro de residência da criança ou adolescente segundo os 

registros no CT Oeste - Belo Horizonte – 2011 

 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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9.2 DISQUE DENÚNCIA NACIONAL: DISQUE 100 

 

De acordo com informações do site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República – SDH/PR,  o Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, foi criado em 1997 

por organizações não governamentais que atuam na promoção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Em 2003, o serviço passou a ser de responsabilidade do governo federal, a 

coordenação e a execução ficaram a cargo da Secretaria de Direitos Humanos, criada no 

mesmo ano, vinculada à Presidência da República. Sua criação teve como objetivo constituir 

um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado 

ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 

da SPDCA/SDH.  

Com a criação do Disque Direitos Humanos, em dezembro de 2010, o Disque 100 

ampliou sua capacidade de atendimento, incorporando outras áreas relacionadas à defesa de 

direitos humanos. Esse serviço, coordenado pela Ouvidoria da SDH/PR, recebe e encaminha 

as denúncias de violação dos direitos humanos todos os estados brasileiros durante as 24 

horas do dia. Com o objetivo em receber e acolher denúncias de violência contra crianças e 

adolescentes, procurando interromper a situação de violação, o serviço atua em três 

níveis: ouve, orienta e registra a denúncia; encaminha a denúncia para a rede de proteção e 

responsabilização; monitora as providências adotadas para informar a pessoa denunciante 

sobre o que ocorreu com a denúncia.  

Conseguimos os dados do Disque 100 através do contato com a SDH/PR, além de 

consulta ao relatório disponibilizado em seu site. A importância de conhecer os dados do 

Disque 100 se dá por este estar se tornando um importante canal de comunicação da 

sociedade civil com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da 

violência contra crianças e adolescentes e o sistema de proteção, bem como orientar a 

elaboração de políticas públicas.  

A seguir, na Tabela 9.16, temos a distribuição das denúncias de violações contra os 

direitos de crianças e adolescentes no Disque 100 do município de Belo Horizonte, para o ano 

de 2012. Infelizmente os demais dados não foram disponibilizados por município, não sendo 

possível apresentar os que se referem ao município de BH; por isso,  apresentaremos os de 

Minas Gerais. 
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TABELA 9.16: Denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes no Disque 100, por 

tipo de violação – Belo Horizonte – 2012. 

Tipo de violação N (%) 

Negligência 1.367 36,3 

Violência psicológica 889 23,6 

Violência física 802 21,3 

Violência sexual 503 13,4 

Exploração do trabalho infantil 148 3,9 

Discriminação 21 0,6 

Abuso financeiro e econômico/ violência patrimonial 16 0,4 

Violência institucional 10 0,3 

Outras violações / outros assuntos relacionados a direitos humanos 5 0,1 

Direito à memória e à verdade 1 0 

Tráfico de pessoas 1 0 

Trabalho escravo 0 0 

Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes  0 0 

Total 3.763 

        

100  

Fonte: Disque 100, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

 

Como podemos observar,  a violação de direito mais frequente entre as denúncias do 

Disque 100 para Belo Horizonte é a negligência, com 1.367 (36,3%) casos registrados em 

2012. Em seguida, estão as violências psicológicas com 889 (23,6);  físicas,  com 802 

(21,3%); sexuais, com 503 (13,4) e trabalho infantil com 148 (3,9%). Os tipos de 

negligências, violências psicológicas, físicas e sexuais registrados estão discriminados nas 

próximas Tabelas 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20, para o estado de Minas Gerais. 

 

 TABELA 9.17: Número e percentual de denúncias por negligência contra criança e adolescente - 

Minas Gerais – 2012. 

Negligência N % 

Negligência em amparo e responsabilização 5.711 48,5 

Negligência em alimentação 2.081 17,7 

Negligência em limpeza/ higiene 1.756 14,9 

Outros 997 8,5 

Negligência em medicamentos/ assistência à saúde 653 5,5 

Abandono 542 4,6 

Autonegligência 26 0,2 

Total 11.766 100 
Fonte: Disque 100, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

. 
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As formas de negligência mais comuns registradas no Disque 100 são: a negligência 

em amparo e responsabilização, com 5.711 (48,5%), em alimentação 2.081 (17,7) e em 

limpeza e higiene, com 1.756 (14,9). 

 

TABELA 9.18: Número e percentual de denúncias por violência psicológica contra criança e 

adolescente – Minas Gerais – 2012. 

Violência Psicológica N % 

Hostilização 3.080 33,7 

Humilhação 3.002 32,9 

Ameaça 1.690 18,5 

Calúnia / injúria / difamação 530 5,8 

Outros 479 5,2 

Chantagem 144 1,6 

Infantilização 103 1,1 

Perseguição 93 1,0 

Subtração de incapaz 5 0,1 

Total 9.126 100 

Fonte: Disque 100, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Entre as formas de violências psicológicas registradas no Disque 100, estão 

principalmente a hostilização com 3.080 (33,7%), a humilhação, 3.002 (32,9%), a 

ameaça,1.690 (18,5%), e a calúnia, injúria e difamação, 530 (5,8%). 

 

TABELA 9.19: Número e percentual de denúncias por violência física contra criança e adolescente – 

Minas Gerais – 2012. 

Violência física N % 

Maus tratos 3.422 57,2 

Lesão corporal 2.368 39,6 

Cárcere privado 67 1,1 

Tentativa de homicídio 37 0,6 

Outros 29 0,5 

Latrocínio 21 0,4 

Autoagressão 17 0,3 

Homicídio 14 0,2 

Sequestro 4 0,1 

Chacina / massacre 1 0 

Total 5.981 100 
Fonte: Disque 100, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em relação às formas de violência física, figuraram em primeiro lugar, em 2012, os 

maus tratos - com 3.422 (57,2%) registros - e a lesão corporal - com 2.368 (39,6%). A 
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diferença entre estas e as demais é significativa, pois as restantes ficaram com números abaixo 

de 100 registros. 

 

TABELA 9.20: Número e percentual de denúncias por violência sexual contra criança e adolescente – 

Minas Gerais – 2012. 

Violência Sexual N % 

Abuso sexual 2.720 78,5 

Exploração sexual 647 18,7 

Pornografia infantil 45 1,3 

Outros 27 0,8 

Grooming  11 0,3 

Sexting  9 0,3 

Exploração sexual no turismo 5 0,1 

Estupro 0 0 

Total 3.464 100 

Fonte: Disque 100, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

No que diz respeito às violências sexuais, a denúncia mais comum é em relação ao 

abuso sexual - com 2.720 (78,5%) registros, seguida da exploração sexual  - com 647 

(18,7%). As demais ficaram com números mais reduzidos em relação, por exemplo, à 

pornografia infantil, que ficou em terceiro lugar - com 45 (1,3%) registros.  

A seguir, apresentaremos o perfil das crianças e adolescentes vítimas de violação de 

direitos com denúncias registradas no Disque 100. A Tabela 9.21 mostra os registros por sexo 

da vítima. 

 

TABELA 9.21: Registros de denúncias no Disque 100 segundo o sexo da vítima de violação – Minas 

Gerais – 2012. 

Sexo N % 

Feminino 12.653 50,7 

Masculino 9.079 36,4 

Não informado 3.203 12,8 

Total 24.935 100 
Fonte: Disque 100, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Como podemos observar na Tabela 9.21, crianças e adolescentes do sexo feminino são 

as principais vítimas de violações registradas, com 12.653 (50,7%) denúncias, enquanto o 

masculino somou 9.079 (36,4%). Entretanto, há um número considerável de não informado, 

com 3.203 (12,8%). 

 



75 
 

TABELA 9.22: Registros de denúncias no Disque 100 por faixa etária da vítima de violação – Minas 

Gerais – 2012. 

Faixa etária N % 

12 a 14 anos 6.072 24,4 

8 a 11 anos 5.068 20,3 

15 a 17 anos 4.509 18,1 

4 a 7 anos 3.729 15 

Não Informado 2.717 10,9 

0 a 3 anos 2.654 10,6 

Recém-nascido 150 0,6 

Nascituro 36 0,1 

Total 24.935 100 

Fonte: Disque 100, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

. 

 

Em relação à faixa etária das vítimas de violações denunciadas no Disque 100, a que 

predominou , em 2012,  foi entre 12 e 14 anos,  com 6.072 (24,4%) registros; em seguida, a 

de 8 a 11 anos,  com 5.068 (20,3%); 15 a 17 anos,  com 4.509 (18,1%)  e 4 a 7 anos com 

3.729 (15%). 

 

TABELA 9.23: Registros de denúncias no Disque 100 segundo a  cor/raça da vítima de violação – 

Minas Gerais – 2012. 

Cor-Raça N % 

Não 

informado 
10.343 41,5 

Parda 7.303 29,3 

Branca 5.472 21,9 

Preta 1.703 6,8 

Amarela 81 0,3 

Indígena 33 0,1 

Total 24.935 100 

 

Fonte: Disque 100, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Assim como nos registros do Conselho Tutelar, vemos novamente o quesito cor/raça 

sendo ignorado no preenchimento das denúncias, uma vez que a categoria “não informado” 

figurou em primeiro lugar,  somando 10.343 (41,5%) registros. Em seguida temos a cor/raça 

parda, com 7.303 (29,3%) registros; a branca, com 5.472 (21,9%) e a preta, com 1.703 

(6,8%). A cor/raça amarela caracterizou 81 (0,3%) dos registros e a indígena, 33 (0,1%). 
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TABELA 9.24: Registros de denúncias no Disque 100 por relação entre suspeito e vítima de violação 

– Minas Gerais – 2012. 

Relação N % 

Mãe 2.376 34,1 

Pai 1.137 16,3 

Desconhecido(a) 885 12,7 

Não se aplica 422 6,1 

Padrasto 370 5,3 

Tio (a) 263 3,8 

Avó 235 3,4 

Não informado 311 4,5 

Vizinho(a) 166 2,4 

Professor(a) 68 1 

*Outras Relações menos recorrentes 726 10,4 

Total 6.959 100 
Fonte: Disque 100, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em consonância com os resultados da pesquisa nos Conselhos Tutelares, a mãe 

também foi indicada como principal violadora na relação entre suspeito e vítima de violação, 

totalizando 2.376 (34,1) registros, apontando uma necessidade de aprofundar no estudo dessas 

denúncias para compreender as razões desta caracterização. Em segundo lugar, veio o pai, 

com 1.137 (16,3%), seguido por desconhecidos com 885 (12,7%) e padrasto com 370 (5,3%). 

Tio(a) ficou com 263 (3,8%), avó com 235 (3,4%), vizinhos 166 (2,4%), professores 68 (1%) 

e outras relações menos recorrentes somaram 726 (10,4%). Ainda há 311 não informados 

(4,5%) e 422 (6,1%) na categoria “não se aplica”. 

 

9.3 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS – 

NAVCV 

 

As informações aqui apresentadas foram fornecidas através de um questionário 

eletrônico estruturado enviado pela UNILIVRECOOP, em 2012, ao Centro de Defesa da 

Cidadania, responsável pela gestão do programa em Belo Horizonte. Elas se referem ao 

período entre 2009 e 2011. 

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos – NAVCV – de Belo 

Horizonte é um programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República – SDH/PR, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE 

através de um convênio de cooperação técnico-financeira firmado com o Centro de Defesa de 

Cidadania – CDC, entidade da sociedade civil. A existência do programa é amparada por 



77 
 

instrumentos jurídicos internacionais, nacionais e estaduais, entre eles, o Plano Nacional de 

Direitos Humanos III – PNDH III. 

Entre os objetivos do NAVCV estão: promover a defesa dos direitos humanos; prestar 

atendimento às vítimas de crimes violentos e aos seus familiares, identificando e atendendo as 

demandas por justiça e garantia de direitos básicos dessas pessoas, concedendo amparo 

jurídico, social e psicológico; fomentar políticas públicas específicas no atendimento às 

vítimas, a partir das informações e estatísticas coletadas no banco de dados do NAVCV. Além 

de buscar garantir atendimento às vítimas, o programa também tem a função de fomentar e 

renovar, na sociedade e na academia, o debate sobre o tema da violência, por exemplo, através 

da organização de seminários sobre a temática. 

O NAVCV recebe e admite, para o atendimento psicossocial, vítimas diretas e 

indiretas de crimes violentos, a constar: homicídio; latrocínio; estupro; estupro de vulnerável; 

corrupção de menores; satisfação de lascívia mediante presença de criança e/ou adolescente; 

favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável; tortura. 

Em relação ao atendimento específico para crianças, eles são realizados pela Equipe 

Técnica com a presença de um psicólogo e cabe a esses profissionais a implicação dos pais ou 

demais componentes do núcleo familiar na relação com os filhos. Os técnicos, após o 

primeiro contato com a criança, orientam os pais e/ou responsáveis para que conversem com a 

mesma sobre o acompanhamento no NAVCV, de forma que todos estejam implicados nas 

intervenções.  

São realizados pelo menos três atendimentos, até estabelecer os vínculos com a 

criança. Além da Equipe Técnica de atendimento psicossocial, formada por profissionais e 

estagiários das áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito, há também uma equipe de 

monitoramento e avaliação responsável pela sistematização dos dados, com finalidade de 

subsidiar medidas tanto para a melhoria da estruturação e eficiência da política pública quanto 

para garantir um atendimento eficaz do público do NAVCV. 

O primeiro passo do NAVCV no atendimento às crianças e adolescentes que chegam 

ao programa é atender o responsável por eles. A seguir, são agendados atendimentos semanais 

com a vítima. Na maioria dos casos, é mantido o atendimento aos responsáveis, que também 

sofrem os efeitos da violência e que são extremamente importantes no processo de superação 

da violência pelas vítimas. No decorrer do acompanhamento,  são feitos estudos com a rede 

de atendimento e contatos com o Conselho Tutelar e Delegacia, quando necessários. Os 

atendimentos de crianças e adolescentes podem ser individuais ou em grupo, dentro ou fora 

do espaço do NAVCV. 
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A equipe identifica, atualmente, como principal problema do NAVCV, a preservação 

de um local que tenha espaço físico suficiente para os atendimentos e permita uma 

infraestrutura acolhedora. O atual espaço encontra-se degradado e há possibilidade de 

mudança para um local com espaço insuficiente para os atendimentos. 

A Tabela 9.25, a seguir, mostra o número de atendimentos no NAVCV por faixa etária 

no período entre 2009 e 2011. 

 

TABELA 9.25: Atendimentos no NAVCV, segundo faixa etária - Belo Horizonte, 2009-2011 

Ano 
0-11 12-18 19-21 Total 

N % N % N % N % 
2009 11 42,3 2 7,7 13 50 26 100 

2010 35 43,2 38 46,9 8 9,9 81 100 

2011 49 56,3 31 35,6 7 8,0 87 100 

Total parcial 95 49,0 71 36,6 28 14,4 194 100 

Fonte: NAVCV/BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

Em relação aos atendidos no NAVCV, como podemos ver na Tabela 9.16, em 2009 

foram ao todo 111 usuários, dos quais 23,42% (26) foram crianças e adolescentes. Destes, a 

faixa etária com o maior número de atendidos foi entre 19 e 21, com 50% (13) dos 

atendimentos, seguida de 0 a 11, com 42,3% (11) e 12 a 18 apenas 7,7% (2).  

Em 2010, foi atendido um total de 180 usuários, dos quais 48,8% (81) foram crianças 

e adolescentes. Neste ano, a faixa etária que prevaleceu foi entre 12 e 18 anos com 46,9% 

(38); em seguida,  de 0 a 11 anos, com 43,2% (35); de 19 a 21 com 9,9% (8). Em 2011,  

foram ao todo 203 usuários, dos quais 42% (87) eram crianças e adolescentes. A faixa etária 

entre 0 e 11 anos foi a mais atendida, com 56,3% (49), seguida de 12 a 18, com 35,6% (31) e 

19 a 21, com 8,0% (7) atendimentos. Levando em consideração a soma dos três anos do 

período informado, a faixa etária predominante entre as crianças, adolescentes e jovens, 

atendidos no programa é a de 0 a 11 anos, apresentando 49% (95), seguida de 12 a 18 anos, 

com 36,6% (71) e 19 a 21, com 14,4% (7). 

Os dados dos atendimentos do NAVCV sobre o perfil dos atendidos por sexo, cor/raça 

e tipo de violência estão agregados aos dados das outras faixas etárias, haja vista que, como o 

sistema de dados ainda está sendo elaborado, não foi possível levantá-los separadamente por 

usuário. Entretanto, os apresentamos abaixo, pois eles indicam as tendências para o perfil dos 

usuários deste serviço.  
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TABELA 9.26: Atendimentos no NAVCV segundo sexo - Belo Horizonte - 2009 a 2011. 

Ano Feminino Masculino Total 

2009 54,3% 45,7% 100% 

2010 61,1% 38,9% 100% 

2011 72,0% 28,0% 100% 

Fonte: NAVCV/BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Como podemos ver na Tabela 9.26, em todo o período entre 2009 e 2011, as vítimas 

atendidas no NAVCV são principalmente do sexo feminino, apresentando-se como maioria 

nos três anos. Dessa forma, de 2009 a 2011, percebemos a tendência do aumento dos 

atendimentos do sexo feminino em relação aos do sexo masculino, chegando a 72% dos 

atendimentos em 2011. 

 

 

 

TABELA 9.27: Atendimento no NAVCV segundo cor/raça - Belo Horizonte - 2009 a 2011. 

Ano Branca Negra Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Total 

2009 19% 30% 46% 3% 2% 0% 100% 

2010 18% 31% 31% 1% 0% 19% 100% 

2011 23% 11% 54% 2% 0% 10% 100% 

Fonte: NAVCV/BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A cor/raça parda e a negra predominaram no atendimento em 2009, com 46% e 30%, 

respectivamente. Em 2010, também foi a característica da maioria das vítimas, com 31% 

cada. Apenas em 2011 mudou o padrão, com a maioria parda, com 54%, seguida da branca, 

com 23%. 

 

TABELA 9.28: Atendimento no NAVCV segundo tipo de crime violento - Belo Horizonte - 2011. 

Ano Crime N % 

2009 

Homicídio 38 34% 

Atentado violento ao pudor 26 23% 

Estupro  19 17% 

Lesão corporal 9 8% 

Ameaça 9 8% 

Crimes contra a liberdade sexual 8 7% 
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Tortura 1 1% 

Furto 1 1% 

Calúnia 1 1% 

 Total 111 100% 

2010 

Homicídio 56 31% 

Estupro de vulnerável 41 23% 

Outros crimes sexuais 29 16% 

Violência doméstica 25 14% 

Estupro (tentado e consumado) 14 8% 

Discriminação, bullying, ameaça 7 4% 

Incesto  4 2% 

Satisfação de lascívia 4 2% 

 Total 180 100% 

2011 

Homicídio (tentado e consumado) 74 36,5% 

Estupro de vulnerável 71 35,0% 

Estupro (tentado e consumado) 16 7,9% 

Outros  14 6,9% 

Sequestro/ameaça 10 4,9% 

Discriminação, negligência, ameaça 5 2,5% 

Violência doméstica 5 2,5% 

Pornografia 2 1% 

Latrocínio 2 1% 

 Sem informação 4 2% 

 Total 203 100% 

Fonte: NAVCV/BH – 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Segundo informações fornecidas pela equipe do NAVCV, as violências mais comuns 

atendidas no programa, no que diz respeito a crianças e a adolescentes, são: estupro de 

vulneráveis, estupro e homicídio. O homicídio foi a principal violência atendida nos três anos 

informados, com 34% em 2009, 31% em 2010 e 36,5% dos atendimentos totais em 2011. O 

estupro de vulnerável foi a segunda principal violência atendida nos anos de 2010 e 2011, 

com 23% e 35%, respectivamente. 

 

9.4 VIDA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 

 

Até aqui discorremos sobre as violações de direitos das crianças e adolescentes a partir 

de registros da rede de atendimento de Belo Horizonte, mais especificamente nos Conselhos 

Tutelares e no NAVCV. Agora, iniciaremos a análise por violação, agrupadas de acordo com 
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os direitos fundamentais preconizados no ECA. Nesta parte, são analisadas as violações dos 

direitos relacionados à vida, à saúde e à alimentação, previstos no do ECA:  

Art. 7º: A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.  

Partindo disto, foram incluídas nessa seção as seguintes violações: pobreza e 

desigualdade, fome e desnutrição, abuso de drogas, ameaça de morte e as mortes violentas por 

homicídio. 

 

9.4.1 Pobreza e Desigualdade 

 

Segundo o “Relatório Estado das Cidades do Mundo 2010/2011, Unindo o Urbano 

Dividido”,  realizado pela Organização das Nações Unidas – ONU, Belo Horizonte tem o 

maior índice de desigualdade entre as capitais brasileiras, ao lado de Fortaleza, com 0,61, 

ficando à frente de cidades como Rio de Janeiro (0,53) e São Paulo (0,50). Tal dado foi 

apresentado através do Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando 

não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 

desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). 

Em relação ao nível de pobreza monetária dos indivíduos, utilizamos para análise a 

média de rendimento domiciliar per capita. Segundo o DIEESE (2010), no Brasil inexiste 

uma linha oficial para determinação das situações sociais de pobreza e, de um modo geral, a 

base de referência para a classificação dessa situação é o salário mínimo. Desta maneira, em 

relação à identificação das classes de rendimento, utiliza-se amplamente no Brasil, como linha 

de referência para a extrema pobreza, os rendimentos em torno de ¼ do salário mínimo per 

capita e, para a identificação das situações de pobreza, a referência é ½ salário mínimo per 

capita.  

Ao compararmos as classes de rendimento geral da população total residente com as 

dos domicílios nos quais residiam crianças, adolescentes e jovens até 21 anos no município, 

identificamos que as classes de rendimento domiciliar per capita relativas à população 

infantojuvenil são mais baixas. De acordo com os resultados do Censo Demográfico de 2010, 

realizado pelo IBGE, em relação ao rendimento per capita dos domicílios de residência de 

crianças, adolescentes e jovens, identificamos que no município: 4,6% encontram-se em 

situação relativa à extrema pobreza; 17,6% estão em situação de pobreza;  33,5% ficam 
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próximos a essa situação, com rendimento variando na faixa de ½ salário a 1 salário mínimo. 

Somando essas três primeiras classes de rendimento domiciliar per capita observamos que 

55,7% das pessoas com idade entre 0 e 21 anos residentes em Belo Horizonte possuem 

rendimentos per capita de até 1 salário mínimo. 

Ao observarmos estes dados nas regionais administrativas, identificamos que, em 

relação à extrema pobreza (até ¼ do salário mínimo), a Regional Centro-sul fica acima da 

média municipal, com 6,6%, assim como Venda Nova e Nordeste, ambas com 5,4% e Norte 

com 4,7%, evidenciando as quatro piores situações encontradas de extrema pobreza 

infantojuvenil. Em relação à pobreza (rendimento domiciliar per capita variando de ¼ a ½  

salário mínimo),  identificamos que as regionais seguintes ficaram acima da média municipal, 

obtendo os piores índices neste quesito:  Norte, com 24,3%; Barreiro, com 21,2%; Venda 

Nova, com 19,1%; e Nordeste, com 17,8%. Somando os valores relativos às classes de 

extrema pobreza e de pobreza, identificamos a seguinte situação regional: Norte, com 29%; 

Barreiro, com 25,1%; Venda Nova, com 24,5%; Nordeste, com 23,2%; Leste, com 22,3%; 

Centro-sul, com 20,7%; Oeste, com 19,4%; Noroeste, com 19,1% e Pampulha, com 15,5%; 

ressalte-se que a média municipal foi de 22,2% de crianças, adolescentes e jovens vivendo 

com rendimentos correspondentes à extrema pobreza ou pobreza como pode ser observado no 

Livro 3: Caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil nas regionais 

administrativas do município. 

 

9.4.2 Fome e Desnutrição 

 

A fome é a violação ao direito à alimentação, previsto no ECA e incluído 

recentemente em nossa Constituição Federal entre os direitos sociais individuais e coletivos. 

Atualmente, o problema da fome está incorporado à temática da segurança alimentar, cuja 

definição se refere a “quando as pessoas têm, a todo momento, acesso físico e econômico a 

alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e 

preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e sã” (FAO, 1996). Diferentemente 

da fome aguda, que é tida como a necessidade imediata de se alimentar, a fome crônica, 

geralmente associada à pobreza, é aquela que corresponde à desnutrição ou subnutrição 

devido à inadequação da alimentação diária (MALUF, 2006). Portanto, os principais 

indicadores para a fome são medidos a partir da proporção de nascidos com baixo peso, taxas 

de internação por desnutrição e óbitos por desnutrição. Tais informações foram extraídas a 

partir de bases de dados públicas, disponíveis para consulta pela internet no site da Prefeitura 
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de Belo Horizonte – PBH – e do Departamento de Informática do SUS – DATASUS, que 

concentra as informações da rede de atendimento à saúde. Também recebemos alguns dados 

da SMSA/PBH. 

Através do site da PBH, obtivemos a Tabela 9.29 abaixo, que mostra o percentual de 

nascidos vivos com baixo peso, tomando por referência o peso abaixo de 2.500g, em cada 

distrito sanitário de Belo Horizonte no período de2000 até 2009.  

 

TABELA 9.29: Percentual de nascidos vivos com baixo peso por ano e distrito sanitário de residência 

– Belo Horizonte– 2000 a 2009. 

Distrito Sanitário 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Barreiro 9.8 10.0 11.6 10.5 11.5 10.5 11.1 11.9 12.1 10.9 

Centro Sul 11.1 12.0 11.7 13.2 12.6 11.6 10.3 12.9 11.6 13.5 

Leste 10.7 11.2 11.6 12.3 12.5 11.8 10.9 12.2 10.7 11.8 

Nordeste 10.7 10.7 10.7 11.2 11.3 9.8 11.0 11.1 10.9 10.4 

Noroeste 10.7 10.5 10.7 12.6 12.0 11.6 10.2 10.9 10.4 10.5 

Norte 10.1 10.5 9.6 11.1 11.4 10.0 10.0 10.0 10.3 9.5 

Oeste 10.9 11.0 11.4 11.2 11.0 12.0 11.3 10.3 11.1 10.6 

Pampulha 9.1 10.7 11.0 11.3 10.0 11.2 10.5 9.9 11.3 10.5 

Venda Nova 9.7 9.2 10.7 11.2 10.9 10.4 9.5 10.9 10.8 11.4 

Total 10.4 10.6 11.0 11.6 11.5 11.0 10.6 11.1 11.0 11.0 

Fonte: Tabnet/Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 

Como podemos observar, as taxas se mantiveram, ao longo do tempo e em todas as 

regionais, estáveis e com baixas variações, oscilando entre o mínimo de 9,1% até 13,5%. A 

maioria das regionais apresentou aumento na percentagem, com exceção da Nordeste, 

Noroeste, Norte e Oeste, que diminuíram a taxa, sendo que a variação maior foi da Norte, 

com diminuição de apenas 0,6%, passando de 10,1%, em 2000, para 9,5%, em 2009. A maior 

elevação ocorreu na regional Centro-sul, que subiu 2,4% de 2000 até 2009. 

Este indicador utilizado pelo Ministério da Saúde mede a frequência (percentagem) de 

nascidos vivos de baixo peso, em relação ao total de nascidos vivos. Segundo a descrição do 

Ministério da Saúde, disponibilizada no DATASUS, ele expressa retardo do crescimento 

intrauterino ou prematuridade e representa importante fator de risco para a morbimortalidade 

neonatal e infantil, ou seja, quanto menor o peso ao nascer, maior a possibilidade de morte 

precoce. O Ministério da Saúde também informa que os valores abaixo de 10% são aceitáveis 

internacionalmente, embora a proporção encontrada nos países desenvolvidos varie em torno 

de 6%. A proporção total para Belo Horizonte está acima destes valores. Entretanto, há 

algumas regionais que obtiveram valor menor que 10% ao longo dos anos apresentados. No 

ano mais recente dentre os informados, de 2009, apenas a regional Norte ficou com um índice 

dentro dos padrões internacionais, com 9,5%.  



84 
 

Em geral, as proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso se associam a 

baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil. Contudo, 

eles não estão relacionados apenas a questões nutricionais da gestante, mas também se ligam a 

outras condições de risco, como o tabagismo, alcoolismo e abuso de outras drogas. 

 

TABELA 9.30: Taxa de internação de crianças com menos de 1 ano de idade por desnutrição – Belo 

Horizonte – 1998 a 2009. 

Ano Taxa (por mil) 

1998 2.14 
1999 1.21 
2000 2.96 
2001 1.48 
2002 0.69 
2003 0.55 
2004 0.68 
2005 0.40 
2006 0.55 
2007 0.33 
2008 0.19 
2009 0.22 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 

Em relação à taxa de internação de crianças menores de um ano de idade por 

desnutrição, tivemos uma redução de 1998 até 2009, passando de 2,14 (por mil) para 0,22. 

Essa redução também pode ser observada no número de óbitos infantis por desnutrição, 

conforme a Tabela 9.31 a seguir. 

 

TABELA 9.31: Número de mortes por desnutrição e outras deficiências nutricionais segundo o CID-

10 – Belo Horizonte - 1996 a 2009. 

Município 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Belo Horizonte 38 51 23 24 17 12 9 10 10 05 03 02 04 02 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2010. 

 

Houve uma redução muito expressiva no número de óbitos de crianças por desnutrição 

e outras deficiências nutricionais. Em 1996, foram registradas 38 ocorrências de óbitos, 

chegando a aumentar para 51 em 1997;  com uma diminuição em 1998, iniciou-se uma queda 

em 2000 até chegar a apenas dois óbitos em 2009, reduzindo a quantidade em mais de 90%. 

Tal redução das mortes por desnutrição em Belo Horizonte ganhou destaque inclusive 

internacionalmente, tendo sido citada no relatório da Organização das Nações Unidas para a 
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Alimentação e a Agricultura (FAO, 2012) como exemplo de programas sociais de combate à 

fome. 

A Tabela 9.32 a seguir mostra os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

– SMSA sobre avaliação nutricional em relação aos anos de 2011 e 2012, por regionais 

administrativas.  

 

TABELA 9.32: Crianças menores de 5 anos com quadro de desnutrição moderada e grave em 

acompanhamento nos distritos – Belo Horizonte – 2009 a 2012. 

Ano 

  

Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova 
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2009 368 102 138 25 343 28 ... ... 209 15 ... ... 375 141 23 2 206 44 

2010 315 64 ... ... 213 5 ... ... ... ... ... ... 180 53 ... ... ... ... 

2011 126 40 124 31 185 1 40 1 119 10 325 24 142 54 18 0 210 34 

2012 38 25 23 76 281 14 97 23 0 0 43 1 143 64 0 0 283 55 

Fonte: GEEPI/GVSI/SMSA/PBH. Nota: Atualização em 2012. Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Neste período, verificamos que a desnutrição grave diminuiu nas regionais do 

Barreiro, Noroeste e Norte; nao houve alterações na regional Pampulha e o índice aumentou 

nas regionais do Centro-Sul, Leste, Nordeste, Oeste e Venda Nova. Já a desnutrição 

moderada, no mesmo período avaliado, diminuiu nas regionais do Barreiro, Centro-Sul, 

Noroeste, Norte e Pampulha e aumentou nas regionais Leste, Venda Nova, Oeste
1
 e Nordeste.  

Ainda segundo a SMSA, verificou-se que, em seis anos (2006-2012), houve uma 

queda no número de crianças menores de cinco anos com desnutrição. Enquanto em 2012 

foram 908 crianças menores que cinco anos com desnutrição moderada e 258 crianças com 

desnutrição grave, em 2006, esse número era de 1455 e 562, respectivamente. Tais reduções 

de casos de desnutrição podem estar relacionadas com o Programa de Prevenção e Combate à 

Desnutrição – PPCD
2
, implantado a partir de 1993. Outras ações se referem a ampliações de 

serviços de saneamento básico e de saúde, implantação do programa “Bolsa Família”, dentre 

outros. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS é o órgão 

governamental nacional responsável pela implementação da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e do programa Fome Zero e por administrar todos os programas sociais neste 

                                                 
1
 Aumentou um caso. 

2
Há que se ressaltar que o programa distribui óleo e leite, então muitas mães podem cadastrar os filhos no 

programa não necessariamente por desnutrição. 
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âmbito. O MDS tem, junto com estados e municípios, formulado e implementado políticas 

locais de segurança alimentar. Em Belo Horizonte, o órgão responsável por planejar e 

coordenar a Política de Abastecimento e Segurança Alimentar e Nutricional é a Secretaria 

Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, criada em 1993, quando o 

abastecimento alimentar foi definido como prioridade pelo governo municipal.  

Apesar dos grandes avanços apresentados no combate à fome e desnutrição infantil, o 

fato de ainda haver casos de desnutrição grave e moderada em Belo Horizonte sugerem a 

necessidade de continuidade e ampliação dos investimentos nesta área, principalmente nas 

regionais onde, ao invés de redução, está ocorrendo um aumento dos casos (Centro-Sul, Leste, 

Nordeste, Oeste e Venda Nova). Algumas destas regionais, como Centro-Sul, Nordeste e 

Venda Nova, estão entre as que apresentaram os maiores índices de famílias com crianças e 

adolescentes abaixo da linha de extrema pobreza.  

 

9.4.3 Abuso de Drogas 

 

Para a Organização Mundial de Saúde – OMS, o conceito de droga inclui qualquer 

substância não produzida pelo organismo capaz de atuar sobre seus sistemas, alterando seu 

funcionamento. Aquelas utilizadas para modificar o funcionamento cerebral são chamadas de 

drogas psicotrópicas e também conhecidas como substâncias psicoativas, sendo que nem 

todas são causadoras de dependência, como alguns medicamentos. As informações que nos 

importam para a caracterização da violação de direitos das crianças, adolescentes e jovens 

referentes às drogas são aquelas que dizem respeito ao uso, abuso e/ou dependência de drogas 

ilícitas e ao uso indevido de drogas lícitas, que constituem o foco da Política Nacional Sobre 

Drogas
3
 (2005). 

Segundo informações do Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas – 

OBID, atualmente os padrões de uso são categorizados pelos especialistas principalmente a 

partir de duas referências: o CID-10 (10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 

da OMS) e o DSM-IV (4ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana). Tais categorizações são feitas a partir das 

consequências que a droga produz, podendo configurar-se como: uso experimental, quando 

                                                 
3
As orientações políticas, os mecanismos legais vigentes no país sobre o tema das drogas e as diretrizes 

norteadoras das ações do governo para redução da demanda e oferta de drogas encontram-se no documento 

“Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil” (2011) da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

– SENAD do Ministério da Justiça.  
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ocorrem os primeiros episódios de usos de forma infrequente ou não persistente; uso 

recreativo, em circunstâncias sociais ou relaxantes, sem implicar dependência ou outros 

problemas relacionados; uso controlado, quando há um uso regular, mas que não interfere no 

funcionamento habitual do indivíduo; uso social, feito em companhia de outras pessoas e de 

forma considerada socialmente aceitável e uso nocivo (CID-10), abuso (DSM-IV) e 

dependência, entendidos como as situações em que o risco de consequências prejudiciais para 

o usuário é aumentado, partindo da identificação de ocorrência de critérios definidos em cada 

um dos manuais para sua classificação. 

As informações a seguir, apresentadas sobre o uso de drogas entre crianças, 

adolescentes e jovens, se referem ao relatório Análise da Frequência de Dados do Centro de 

Acolhimento SOS Drogas, de 2006, cujo total de atendimentos foi de 777 pessoas neste ano, e 

à frequência de dados fornecida pela instituição referente ao ano de 2011, em que o total de 

atendimentos subiu para 3.163. O Centro de Acolhimento SOS Drogas foi criado em 2004 

com o objetivo de prestar orientações gratuitas sobre álcool e outras drogas e realizar 

encaminhamentos para tratamento em instituições especializadas ou grupos de mútua ajuda, 

quando necessário.  

A seguir apresentamos a caracterização do perfil dos usuários deste serviço. Elas 

trazem a frequência de atendimentos por regional administrativa de residência, quem buscou o 

serviço, faixa etária, escolaridade, faixa salarial. As informações sobre o perfil dos usuários 

são elaboradas a partir dos atendimentos totais, não sendo possível separar apenas aquelas 

referentes à faixa entre 0 e 21 anos. Ainda assim, trazem informações importantes para 

conhecer, de forma geral, quem é o público atendido no Centro de Acolhimento SOS Drogas.  

As crianças, adolescentes e jovens não só formam um grupo significativo entre os 

atendidos, como a maioria do público deste serviço iniciou o uso de drogas durante estas fases 

da vida. As informações não estão discriminadas de acordo com as classificações 

apresentadas anteriormente, sendo utilizado apenas o termo “uso” para se referir ao consumo 

de drogas. Além disso, ao analisar as tabelas referentes ao perfil dos usuários, devemos levar 

em consideração que elas se referem não só aos atendimentos relativos aos residentes em Belo 

Horizonte, mas sim a todos os atendidos no SOS Drogas, que incluem moradores de outros 

municípios. Entretanto, como a maioria dos atendimentos se refere aos residentes da capital, 

os dados são indicativos das características deste público. 

A seguir temos a Tabela 9.33, com o percentual de atendimentos segundo a regional 

administrativa de residência, em 2006 e em 2011. 

 



88 
 

TABELA 9.33: Percentual e número de atendimentos no SOS Drogas por regional administrativa de 

residência – Belo Horizonte – 2006 e 2011. 

Regional administrativa de residência 
2006 2011 

N % N % 
Leste 106 13,60 313 9,9 

Noroeste 82 10,60 196 6,2 

Oeste 58 7,50 136 4,3 

Nordeste 55 7,10 174 5,5 

Venda Nova 53 6,80 158 5,0 

Norte 38 4,90 177 5,6 

Pampulha 38 4,90 139 4,4 

Barreiro 33 4,20 152 4,8 

Centro-Sul 32 4,10 145 4,6 

Morador de rua 31 4,0 145 4,6 

Residentes de outras cidades  232 29,90 1402 44,3 

Sem informação 19 2,4 26 0,8 

Total 777 100 3.163 100 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Os usuários atendidos residentes em outros municípios somaram 29,9%, em 2006. 

Entre os atendidos que residiam em Belo Horizonte nesse ano, 13,6% moravam na região 

Leste; 10,6% na região Noroeste; 7,5% na região Oeste; 7,1% na região Nordeste; 6,8% na 

região Venda Nova; 4,9% na região Norte e Pampulha; 4,2% eram da regional Barreiro; 4,1% 

da regional Centro-Sul e 4% eram moradores de rua. Em 2011, proporcionalmente, as regiões 

Leste e Noroeste permaneceram como as principais regiões de moradia dos atendidos, com 

9,9% e 6,2%, respectivamente. A seguir, vêm a regional Norte com 5,6%, a Nordeste com 

5,5%, Venda Nova com 5%, Barreiro 4,8%, Centro-Sul e moradores de rua com 4,6%, 

Pampulha com 4,4% e Oeste com 4,3%. Aparentemente as percentagens reduziram, mas 

devido ao maior número de atendimentos realizados, podemos concluir que essa diferença se 

deve ao aumento da percentagem dos atendimentos de residentes de outros municípios, que 

em 2011 subiu para 44,3%.  
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TABELA 9. 34: Número e percentual de atendimentos, segundo quem procurou o serviço no SOS 

Drogas - Belo Horizonte – 2006 e 2011. 

Quem buscou o serviço 2006 (%) 2011 (%) 

Próprio usuário  60,2 21,7 
Família  35,1 60,9 
Cônjuge/namorado 2,8 9,8 

Amigos  0,6 3,3 
Outros 1 3,9 
Sem informação 0,2 - 
Total 100 100 

 

 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em 2006, o atendimento no SOS Drogas era buscado na grande maioria das vezes pelo 

próprio usuário, em 60,2% dos casos, e em seguida pela família, com 35,1%. Em 2011, houve 

uma inversão neste padrão, com a maioria da procura passando a ser da família, com 60,9%, 

seguida do próprio usuário, que reduziu para 21,7%. Cônjuge, namorado, amigos e outros 

também buscam o serviço, mas em número menor, somando menos de 5% em 2006 e 

aumentando para 17% em 2011. A procura do serviço por cônjuge ou namorado(a) mais que 

triplicou, de 2,8% em 2006 para 9,8% em 2011.  

 

 
TABELA 9.35: Atendidos no SOS Drogas, segundo como ficaram sabendo sobre o serviço – Belo 

Horizonte – 2011. 

Instituição N % 

LigMinas 778 24,8 

Entidades diversas 230 7,3 

Meios de Comunicação 172 5,5 

Juizado da Infância e Juventude 166 5,3 

Conselho Tutelar 68 2,2 

Prefeitura 68 2,2 

Centro Mineiro de Toxicomania – CMT 49 1,6 

Posto de Saúde 38 1,2 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 37 1,2 

Centro de Referência em Assistência Social – CRAS 30 1,0 

Albergue 23 0,7 

Centro de Referência especializado em Assistência Social CREAS 17 0,5 

Abrigos 13 0,4 

Central de Acompanhamento de Penas Alternativas – CEAPA 13 0,4 

Núcleo de Prevenção à Criminalidade 12 0,4 

Polícia Militar 13 0,4 

Juizado Especial Criminal 6 0,2 

Defensoria Pública 5 0,2 

Centro de Referência em Saúde Mental – CERSAM 7 0,2 
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Instituição N % 

Defesa Civil 2 0,1 

Programa Fica Vivo 4 0,1 

Promotoria 4 0,1 

Conselho Municipal Antidrogas – COMAD 2 0,1 

Poder Judiciário 4 0,1 

Câmara Municipal 3 0,1 

Secretaria da Saúde 3 0,1 

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de 

Sofrimento Mental - PAI-PJ 
2 0,1 

Liberdade Assistida 3 0,1 

Delegacia 3 0,1 

ONG Defesa Social 2 0,1 

Promotoria da Infância e Juventude 1 0 

Outros 1201 43,4 

Total 3136 100 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em relação a como as pessoas que foram atendidas no SOS Drogas ficaram sabendo 

do serviço, a percentagem mais significativa foi através do LigMinas (Disque155), uma 

central de atendimento telefônico pela qual o usuário obtém informações sobre os serviços 

prestados pelas instituições integrantes do Governo de Minas Gerais, representando 24,8% 

(778) dos encaminhamentos. Também apresentaram percentagens mais significativas os 

meios de comunicação, com 5,5% (172);  o Juizado da Infância e Juventude, com 5,3% (166); 

o Conselho Tutelar e a Prefeitura, com 2,2% (68);  o Centro Mineiro de Toxicomania – CMT, 

com 1,6% (49); os Postos de Saúde, com 1,2%(38);  os Centros de Atenção Psicossocial – 

CAPS, com 1,2% (37) e os Centros de Referência em Assistência Social – CRAS, com1,0% 

(30). Pela grande variedade de instituições pelas quais os indivíduos são informados sobre o 

serviço oferecido pelo SOS Drogas, percebe-se que já se trata de uma alternativa bem 

conhecida pela rede de atendimento.  Podemos também inferir isso pelo aumento do número 

total de atendimentos entre 2006 e 2011. 

 

TABELA 9.36: Atendimentos no SOS Drogas, por sexo - Belo Horizonte – 2006 e 2011. 

Sexo 
 

2006 2011 
N % N % 

Masculino 620 79,8 2.671 85,2 

Feminino 157 20,2 465 14,8 
Total 777 100 3.136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2003 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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O sexo masculino é a grande maioria do público no atendimento, totalizando 79,8% 

dos usuários em 2006, enquanto o sexo feminino representou 20,2%. Em 2011, a proporção 

de usuários do sexo masculino aumentou ainda mais, passando para 85,2% dos atendidos no 

SOS Drogas, enquanto o sexo feminino passou para 14,8%. 

 

TABELA 9.37: Percentual de atendimentos no SOS Drogas por faixa etária – Belo Horizonte 

 – 2006 e 2011. 

Faixa etária 2006 (%) 2011 (%) 
1 a 11 anos 0,4 0,4 
12 a 17 anos  14,9 14,9 
18 a 24 anos 26,4 18,0 
Acima de 25 anos 58,3 66,7 
Total 100 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A faixa etária de crianças, adolescentes e jovens, em 2006,  representou 41,7% do total 

de atendimentos no SOS Drogas, considerando a faixa entre 1 e 24 anos. Destes, a maioria 

estava na faixa entre 18 e 24 anos com 26,4%, em seguida 12 a 17, com 14,9%, e 1 a 11 anos, 

com 0,4%. Já em 2011, o total de atendimentos na faixa entre 1 e 24 anos reduziu para 33,3%, 

mantendo 0,4% entre 1 e 11 anos e 14,9% entre 12 e 17. A faixa entre 18 e 24 anos 

permaneceu sendo a mais recorrente. Entretanto, a proporção de indivíduos desta idade 

atendidos caiu para 18%.  

 
TABELA 9.38: Atendimentos no SOS Drogas por idade no momento do atendimento  

 Belo Horizonte – 2011. 

Idade (Anos) N % 
3 1 0 
10 1 0 
11 5 0,2 
12 9 0,3 
13 30 1,0 
14 69 2,2 
15 106 3,4 
16 117 3,7 
17 141 4,5 
18 59 1,9 
19 71 2,3 
20 74 2,4 
21 68 2,2 
Acima de 21 2.385 75,9 
Total 3136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Como mostra a Tabela 9.38, em 2011 75,9% (2.385) dos atendidos tinham acima de 

21 anos e 24,1% (751) eram crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos. Entre 15 e 17 anos 

ficaram as maiores percentagens, com 3,4% (106) com a idade de 15 anos, 3,7% (117) com 

16 anos e 4,5% (141) com 17 anos. 

 

TABELA 9.39: Percentual de atendimentos no SOS Drogas por escolaridade –  Belo Horizonte – 2006 

e 2011. 

Escolaridade 2006 (%) 2011 (%) 
Ensino Fundamental Incompleto 52,3 47,7 
Ensino Médio Completo 14,7 15,7 
Ensino Fundamental Completo 13,4 12,3 

Ensino Médio Incompleto 12,2 17,7 

Ensino Superior Incompleto 2,2 3,3 

Ensino Superior Completo 1,7 1,1 
Analfabetos/semianalfabetos 1,3 0,8 

Não respondeu ou não soube 1,7 0,1 
Total 100 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A maioria dos atendidos, tanto em 2006 como em 2011, possuíam ensino fundamental 

incompleto, sendo 52,3% em 2006 e 47,7% em 2011. Os que possuíam ensino superior 

completo ou incompleto apresentaram um pequeno percentual, totalizando 3,9% em 2006 e 

4,4% em 2011. Abaixo deles, ficou somente os analfabetos e semianalfabetos, com 1,3% em 

2006 e 0,8% em 2011. Os atendidos em 2006 e 2011, respectivamente, que possuíam o ensino 

fundamental completo somaram 13,4% e 12,3%, aqueles com ensino médio incompleto 

somaram 12,2% e 17,7%, e ensino médio completo, 14,7% e 15,7%. 

 

TABELA 9.40:Atendidos no SOS Drogas, segundo a situação profissional - Belo Horizonte - 2011. 

Situação profissional N % 

Desempregado 952 30,4 

Trabalha 784 25,0 

Não Trabalha / não estuda 690 22,0 
Faz bicos 255 8,1 

Estuda 178 5,7 

Aposentado / pensionista 158 5,0 

Outros 51 1,6 

Trabalha e estuda 46 1,5 

Não respondeu 22 0,7 

Total 3136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Sobre a situação profissional dos atendidos no SOS Drogas, a maioria deles declarou 

estar desempregada no momento do atendimento, com um percentual de 30,4% (952). Além 

disso, 22% (690) ainda declararam que não trabalham nem estudam. Os que trabalham somam 

25% (784) e os que relataram fazer apenas bicos, 8,1% (255). Os que apenas estudam somam 

5,7% (178) e 1,5% (46) trabalham e estudam. 

 

TABELA 9.41: Percentual de atendimentos no SOS Drogas por faixa salarial - Belo Horizonte – 2006 

e 2011. 

Faixa salarial 2006 
(%) 

2011 
(%) 

1 e 3 salários mínimos  41,8 31,7 
0 a 1 salário mínimo  35,1 36,6 
3 a 5 salários mínimos 5,7 7,9 
5 a 7 salários mínimos 3,3 1,5 
Mais de 11 salários mínimos 1,7 0,6 
Entre 7 a 9 salários mínimos  1,2 0,5 
Entre 9 a 11 salários mínimos  0,4 0,3 
Não responderam ou não souberam 10,8 20,9 
Total   100 100 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Sobre a faixa salarial do público atendido no SOS Drogas, a maioria recebe de zero até 

três salários mínimos. Em 2006, os indivíduos com esta faixa de renda totalizaram 76,9% e 

em 2011, 68,3%.  Entre os atendidos de 2006, 41,8% recebem entre um e três salários e 

35,1% entre zero e um. Em 2011, 31,7% recebiam entre 1 e 3 salários e 36,6% entre 0 e 1 

salário mínimo. A faixa acima de 5 salários representa o menor percentual de atendidos, 

somando 6,6% em 2006 e reduzindo para apenas 2,9% em 2011. 

 

TABELA 9.42: Percentual de atendimentos no SOS Drogas por droga de início – Belo Horizonte – 

2006 e 2011. 

Droga de início 2006 2011 
Tabaco 31,9 43,7 
Álcool 23,2 31,1 
Drogas combinadas 17,9 3,5 
Maconha 16,6 14,7 
Inalantes/solventes 5,8 2,3 
Crack 1,0 0,9 
Cocaína 0,4 1,1 
Medicamentos/tranquilizantes 0,1 0,1 
Xarope 0,1 1,7 
Não respondeu 2,6 0,9 
Total 100 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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As drogas de início para a maior parte dos atendidos foram as lícitas, o tabaco e o 

álcool, somando 55,1%,  em 2006. Destes, 31,9% iniciaram com tabaco e 23,2% com álcool. 

Em 2011, permaneceu o mesmo padrão, com tabaco e álcool como principais drogas de 

início, porém com um aumento significativo na percentagem, passando para 74,8%, sendo 

43,7% referentes ao tabaco e 31,1%, referentes ao álcool. Em seguida, em 2006, temos como 

introdutórias as drogas combinadas, com 17,9%, índice que em 2011 caiu para 3,5%. Em 

relação à maconha como droga de início, houve uma ligeira queda de 16,6% em 2006 para 

14,7% em 2011. As demais drogas, tanto em 2006 quanto em 2011, somam no máximo 10%. 

 

TABELA 9.43: Percentual de atendimento no SOS Drogas por faixas de idade de início do uso de 

drogas – Belo Horizonte – 2006 e 2011. 

Faixas de idade de início do uso de drogas 2006 2011 
12 e 17 anos 68,0 70,9 
0 a 11 anos  14,7 19,1 
18 a 24 anos 10,4 7,7 
25 a 39 anos 2,7 1,0 
50 a 59 anos 0,1 - 
40 a 49 anos - 0,1 
Não souberam responder 3,2 0,1 

Não responderam a questão. 0,9 1,2 

Total 100 100 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A faixa de idade de início do uso de drogas entre os atendidos se deu principalmente 

durante a infância, adolescência e juventude (0 a 24 anos), apresentando maioria absoluta que 

totaliza 93,1% em 2006 e 97,7% em 2011. Entre eles, a grande maioria iniciou o consumo de 

drogas durante a adolescência, na faixa entre 12 e 17 anos, com 68% em 2006 e 70,9% em 

2011; em seguida, vem a faixa entre 0 e 11 anos, com 14,7% em 2006 e 19,1% em 2011, e a 

faixa entre 18 e 24 anos, que teve 10,4% em 2006 e reduziu para 7,7% em 2011. Estes dados 

apontam para uma tendência de início do uso de drogas para idades cada vez menores. 
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TABELA 9.44: Atendimentos no SOS Drogas idade de início do uso de drogas – Belo Horizonte - 

2011. 

Idade de início 
Frequência 

(N) 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

Cumulativa 

1 2 0,1 0,1 

2 3 0,1 0,2 

3 4 0,1 0,3 

4 5 0,2 0,5 

5 10 0,3 0,8 

6 12 0,4 1,1 

7 43 1,4 2,5 

8 67 2,1 4,7 

9 105 3,3 8,0 

10 185 5,9 13,9 

11 208 6,6 20,5 

12 469 15,0 35,5 

13 500 15,9 51,4 

14 449 14,3 65,8 

15 339 10,8 76,6 

16 252 8,0 84,6 

17 165 5,3 89,9 

18 128 4,1 93,9 

19 38 1,2 95,2 

20 44 1,4 96,6 

21 15 0,5 97,0 

Mais de 21 52 1,7 98,7 

Não respondeu 41 1,3 100 

Total 3.136 100  

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

As idades que concentraram as maiores percentagens para o início do uso de drogas 

entre os atendidos de 2011 foram, primeiramente, 13 anos, com 15,9%, 12 anos, com 15%, 14 

anos, com 14,3% e 15 anos, com 10,8%. Chama a atenção o fato de que a quase totalidade dos 

atendidos no SOS Drogas iniciaram o uso de drogas até os 21 anos, com 97%.  

 

TABELA 9.45: Atendimentos no SOS Drogas por droga de consumo atual – Belo Horizonte – 2006 e 

2011. 

Droga de consumo atual 2006 (%) 2011 (%) 
Drogas combinadas 70,1 79,4 
Crack 12,5 7,7 
Álcool 8,1 5,5 
Maconha 4,2 4,3 
Cocaína 1 1,4 
Tabaco 0,8 1,5 
Inalantes/solventes 0,8 0,1 
Não souberam responder 1,8 0,1 
Total 100 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Em relação ao consumo de droga atual (do momento do atendimento), verificou-se o 

seguinte quadro, em 2006: 70,1% usaram drogas combinadas (diversas combinações) e 

aqueles que usaram drogas não combinadas foram 27,5%. Dentre os que usam drogas não 

combinadas, temos: 12,5% de usuários de crack, seguido por 8,1% de álcool, 4,2% de 

maconha, 1% de cocaína, 0,8% de tabaco empatando com 0,8% de inalantes / solventes, 1,8% 

não souberam responder esta questão e 0,5% não responderam a questão.  Em 2011, o uso de 

drogas combinadas aumentou para 79,4%. Entre as drogas não combinadas, o crack apareceu 

com 7,7%, o álcool com 5,5% e a maconha com 4,3%.  

Embora apresentem percentagens menores que as de 2006, não é possível dizer que 

houve uma queda, pois a quantidade total de atendimentos em 2011 é superior. A redução na 

percentagem somente se expressa como resultado do maior uso de drogas combinadas com 

mais frequência do que isoladas. O detalhamento sobre o consumo de droga atual, incluindo 

as drogas combinadas e não combinadas, pode ser visto na Tabela 9.37 a seguir. 

 

TABELA 9.46: Atendimentos no SOS Drogas por droga de consumo atual detalhada – Belo Horizonte 

–  2011. 

Droga de consumo atual N % 
Tabaco/Crack 323 10,3 

Tabaco/Álcool 312 9,9 

Tabaco/Álcool/Crack 308 9,8 

Crack 243 7,7 
Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Crack 210 6,7 

Álcool 174 5,5 

Tabaco/Maconha/Álcool/Crack 157 5,0 

Tabaco/Maconha/Crack 144 4,6 
Maconha 135 4,3 

Tabaco/Maconha 96 3,1 

Álcool/Crack 91 2,9 

Tabaco/Álcool/Cocaína/Crack 66 2,1 
Álcool/Cocaína 66 2,1 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína 65 2,1 

Tabaco/Maconha/Cocaína 63 2,0 
Tabaco/Álcool/Cocaína 63 2,0 

Maconha/Crack 58 1,8 

Tabaco/Maconha/Álcool 57 1,8 

Não respondeu 53 1,7 
Maconha/Álcool/Crack 49 1,6 

Tabaco 47 1,5 

Cocaína 45 1,4 

Maconha/Álcool 38 1,2 
Maconha/Cocaína 32 1,0 

Tabaco/Cocaína 26 0,8 

Maconha/Álcool/Cocaína 24 0,8 

Maconha/Cocaína/Crack 21 0,7 
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Droga de consumo atual N % 

Álcool/Cocaína/Crack 19 0,6 

Cocaína/Crack 16 0,5 
Maconha/Álcool/Cocaína/Crack 16 0,5 

Tabaco/Cocaína/Crack 15 0,5 

Tabaco/Maconha/Cocaínal/Crack 15 0,5 

Tabaco/Maconha/Cocaína/ Crack 13 0,4 
Tabaco/Maconha/Álcool/Outras Drogas 8 0,3 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Outras Drogas 8 0,3 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/inalantes/Solventes/O

utras Drogas 
7 0,2 

Maconha/Álcool/Cocaína/ Crack 7 0,2 

Tabaco/Maconha/Cocaína/Outras Drogas 5 0,2 

Inalantes / Solventes 4 0,1 
Tabaco/Outras Drogas 4 0,1 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/outras Drogas 4 0,1 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Inalantes/Solventes 4 0,1 

Xaropes 2 0,1 
Maconha/Outras Drogas 2 0,1 

Não soube responder 2 0,1 

Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Oxi/Outras Drogas 2 0,1 
Tabaco/Maconha/Álcool/Cocaína/Inalantes/Solventes 1 0 

Tabaco/Álcool/Outras Drogas 1 0 

Tabaco/Álcool/Cocaína/Inalantes/Solventes 1 0 

Tabaco/Álcool/Cocaína/Outras Drogas 1 0 
Tabaco/Álcool/Cocaína/Crack/Inalantes/Solventes 1 0 

Maconha/Inalantes/Solventes 1 0 

Maconha/Cocaína/Inalantes/Solventes 1 0 

Maconha/Cocaína/Outras Drogas 1 0 
Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Inalantes/Solventes/Outras 

Drogas 
1 0 

Álcool/Cocaína/Outras Drogas 1 0 
Álcool/Cocaína/Crack/ Outras Drogas 1 0 

Cocaína/Crack/Inalantes/Solventes 1 0 

Maconha/Álcool/Crack/Outras Drogas 1 0 

Maconha/Cocaína/Crack/Outras Drogas 1 0 
Outras Drogas 1 0 

Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Outras Drogas 1 0 

Maconha/Álcool/Cocaína/Crack/Oxi 1 0 
Total 3136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em 2011, houve um aumento no consumo de drogas combinadas, passando para 

89,4% enquanto as não combinadas ficaram com 20,5%. Entre as drogas não combinadas, a 

frequência de uso permaneceu sendo prioritariamente do crack, com 7,7%, seguido do álcool, 

com 5,5% e da maconha, com 4,3%. Na maioria das combinações de uso de drogas feitas pelo 
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público atendido no SOS Drogas, o álcool e o tabaco, que são substâncias vendidas 

legalmente, estão presentes associados às outras drogas. 

 

TABELA 9.47: Atendidos no SOS Drogas que tiveram ou não problema judicial e se foram ou não 

detidos ou presos – Belo Horizonte – 2011. 

Atendidos 
 

2011 

Sim Não 
Não soube ou não 

respondeu 

N % N % N % 

Já teve problema judicial 1629 51,9 1.485 47,4 22 0,7 

Foi detido ou preso 1349 43,0 1.748 55,7 39 1,3 
Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Ao serem perguntados se já tiveram algum problema judicial, em 51,9% dos registros 

atendidos responderam afirmativamente e 47,4%, negativamente. Os usuários também 

responderam ao Centro de Acolhimento SOS Drogas se já foram detidos ou presos. Uma 

percentagem considerável, de 43% (1349) respondeu que sim, enquanto 55,7% (1748) 

responderam não.  

 

TABELA 9.48: Atendidos no SOS Drogas segundo tipos de problemas judiciais - Belo Horizonte - 

2011. 

Tipo de problema judicial  N % 

Nenhum 1478 47,1 

Uso de drogas 384 12,2 

Outros 301 9,6 

Mais de um delito 254 8,1 

Roubo 204 6,5 

Brigas 160 5,1 

Furto 144 4,6 

Tráfico 132 4,2 

Não respondeu ou não soube 52 1,7 

Homicídio 27 0,9 

Total 3.136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

O principal problema judicial citado pelas pessoas atendidas se relaciona ao próprio 

uso de drogas, ocorrendo em 12,2% (384) dos casos. Dentre os demais problemas 

discriminados, temos também o roubo com 6,5% (204); brigas, com 5,1% (160); furto, com 

4,6% (144); tráfico, com 4,2% (132) e homicídio, com 0,9% (27). 
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TABELA 9.49: Atendidos no SOS Drogas que já fizeram ou não tratamento – Belo Horizonte, 2011. 

 Já fez tratamento N % 

Sim 1.453 46,3 

Não 1.646 52,5 

Não respondeu 37 1,1 

Total 3.136 100 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2011. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Dos atendidos no SOS Drogas em 2011, 46,3% já fizeram algum tipo de tratamento e 

52,5% estão procurando ajuda pela primeira vez. O relatório do Centro de Acolhimento SOS 

Drogas informou que em 83,3% (647) dos casos em 2006 e 78% (2.445) em 2011, os 

atendidos afirmaram que deixam de fazer algo importante em suas vidas em função da 

dependência. 

 

TABELA 9.50: Atendidos no SOS Drogas que tem ou não familiar ou alguém do convívio que usa 

drogas – Belo Horizonte, 2006 e 2011. 

Atendidos 

2006 2011 

Sim Não 
Não soube 

ou não 

respondeu 
Sim Não 

Não soube 

ou não 

respondeu 

N % N % N % N % N % N % 

Algum familiar usa droga 695 89,4 64 8,2 18 2,3 2.773 88,4 332 10,6 31 1,0 

Alguém do convívio usa 

droga 
570 73,4 50 66,4 157 20,2 2.330 74,3 683 21,8 123 3,9 

Fonte: Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas/Centro de Acolhimento SOS Drogas, 2006 e 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Uma percentagem muito alta dos atendidos afirmou que possui algum familiar que usa 

drogas, totalizando 89,4% (695) em 2006 e 88,4% em 2011, que representam 2.773 pessoas. 

Da mesma forma, grande parte dos usuários também relatou ter alguém do convívio que usa 

drogas, respondendo afirmativamente em 73,4% (570) em 2006 e em 74,3% (2330) em 2011. 

 

9.4.4 Ameaça de morte 

 

As informações utilizadas nesta seção decorreram de pesquisas realizadas através da 

internet, em busca de fontes secundárias de dados a respeito do Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM de Minas Gerais. A pesquisa ficou 

restrita a esse universo uma vez que tentamos contato com a coordenação do PPCAAM, a fim 

de qualificar as informações, enviando aos representantes do mesmo um questionário 

eletrônico para o qual, contudo, não obtivemos resposta.  
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Dos programas geridos pelo CDC, recebemos resposta do NAVCV, já apresentado 

anteriormente, e do programa Se Liga, que será descrito no capítulo que versará sobre o 

sistema socioeducativo. Encaminhamos a solicitação em Outubro de 2012 ao Centro de 

Defesa da Cidadania – CDC, responsável pela gestão destes três programas. Em seguida, 

contatamos diretamente a coordenação do PPCAAM, com a qual insistimos sobre a 

importância dos dados para o Diagnóstico até março de 2013, sem sucesso quanto à 

qualificação dos mesmos.  

Desta forma, os dados mostrados a seguir referem-se a informações divulgadas 

publicamente em um relatório do CDC enviado à Audiência Pública da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito – CPMI da Violência Contra a Mulher no Brasil em Abril de 2012, e no 

site da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE, à qual o PPCAAM está vinculado 

em Minas Gerais. As informações disponíveis no site se referem aos anos de 2007, 2008 e 

2009. 

O PPCAAM foi criado em 2003 e instituído oficialmente por Decreto Presidencial em 

2007. Sua coordenação nacional é responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República – SDH/PR através da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – SNPDCA. Em Minas Gerais, o programa é executado pela 

SEDESE através de convênio com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – IJUCI, 

Centro de Defesa da Cidadania – CDC. 

O objetivo do PPCAAM é preservar a vida de crianças e adolescentes ameaçados de 

morte por meio de medidas protetivas que compreendem a garantia dos direitos fundamentais 

preconizados no ECA. Em 2012, na época do relatório enviado à CPMI, a equipe técnica 

contava com 12 profissionais das áreas do Direito, Psicologia e Serviço Social, mais um 

estagiário para cada uma das áreas, dois Educadores Sociais e uma supervisora metodológica. 

A coordenação é feita por um coordenador geral, um ajunto e um financeiro. Ainda havia 

quatro motoristas, dois auxiliares administrativos, um auxiliar de escritório e um responsável 

pelos serviços gerais. 

Há um Conselho Gestor, de caráter consultivo, responsável pela orientação e 

fiscalização do programa, zelando por sua qualidade, formado por representantes do Governo 

Estadual, Ministério Público, Juizado Especializado e Sociedade Civil. Este Conselho é 

responsável pela consolidação de pactuações feitas entre o programa e seus parceiros e pelo 

apoio à entidade executora nas articulações com a rede de proteção. Também é responsável 

pela homologação das inclusões e desligamentos efetuados pelo programa, podendo também 
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sugerir encaminhamentos. A seguir, temos a relação que divulgaram a respeito das atividades 

realizadas até o momento, redigido em 27 de Abril de 2012. 

 

QUADRO 9.2: Atividades realizadas pelo PPCAAM – Minas Gerais – 2007 a abril de 2012. 

Atividades realizadas N 

Solicitações de avaliação atendidas 690 

Crianças e adolescentes em proteção 179 

Crianças e adolescentes incluídos no PPCAAM 111 

Número de pessoas em proteção 620 

Número de atendimentos de crianças e adolescentes ameaçados e familiares 2.246 
Fonte: Relatório do Centro de Defesa da Cidadania, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Em relação aos procedimentos do PPCAAM, estes se dividem em:  

a) pré-avaliação, feita pelos órgãos da porta de entrada do programa, os quais são 

Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar;  

b) avaliação, realizada pela equipe do PPCAAM e; 

c) inclusão da criança ou adolescente, com ou sem os familiares. Em situações 

emergenciais, é buscada a retaguarda da Segurança Pública. 

 Em casos de não inclusão, há o retorno para a porta de entrada. Pós a inclusão, o 

atendimento passa pelas fases de adaptação, reinserção social, elaboração e implementação  

do Programa Individual de Atendimento – PIA e desligamento. Em casos de desligamento, as 

razões devem ser informadas à porta de entrada. Durante o andamento do caso, devem 

informar periodicamente ao Conselho Gestor e após o desligamento, realizam o 

acompanhamento preferencialmente junto aos Centros de Referência Especializados em 

Assistência Social – CREAS. 

Em seguida podemos consultar a tabela disponibilizada através do site da SEDESE 

contendo um comparativo dos dados de atendimento do PPCAAM de Minas gerais com os 

dados nacionais. Os dados estão apresentados apenas com as percentagens, pois não há 

informação disponível sobre os números absolutos. 
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QUADRO 9.3: Comparativo de dados de Minas Gerais e dados nacionais do PPCAAM apresentados 

no Conanda – Minas Gerais – 2007 a 2009 

Dados 

PPCAAM 

Nacional 

2007 a 

2009 (%) 

PPCAAM Minas 

2º sem. 

2007 

(%) 

1º sem. 

2008 

(%) 

2º sem. 

2008 

(%) 

2008 

(%) 

1º sem. 

2009 

(%) 

Sexo masculino 76 71 76 71 74 84 

Raça negra 75 81 78 87 82 69 

Idade de 15 a 17 anos 58 56 60 56 58 63 

Ensino fundamental 

incompleto 

95 94 93 94 94 98 

Mora na capital 63 68 71 70 71 68 

Referência familiar é a mãe 75 83 76 75 76 81 

Renda de até um salário 56 56 49 56 52 64 

Motivo da ameaça é o 

envolvimento com o tráfico 

60 45 54 58 56 72 

Porta de entrada – Ministério 

Público 

40 56 56 37 45 39 

Porta de Entrada – Poder 

Judiciário 

30 42 43 62 54 61 

Porta de Entrada – Conselho 

Tutelar 

30 2 1 1 1 0 

Modalidade proteção familiar 42 72 52 46 49 56 

Tempo médio de 6 meses 53 51 55 61 58 42 

Desligamento por reinserção 

social e cessação da ameaça 

50 60 55 37 46 51 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE/MG, 2007 a 2009.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Como podemos observar pela Quadro 9.3, os atendimentos em Minas Gerais seguem 

aproximadamente as mesmas tendências dos atendimentos nacionais e não apresentam muitas 

variações ao longo dos períodos registrados. Se tomarmos como base o período mais recente, 

que é o primeiro semestre de 2009, o perfil das crianças e adolescentes, pode ser inferido 

como sendo: 

a) A maioria do sexo masculino, chegando a 84% no estado de Minas Gerais; 

b) A raça negra é predominante, caracterizando 69% dos atendidos; 

c) A principal faixa etária atendida é entre 15 a 17 anos, somando 63%; 

d) A maioria absoluta ainda não tinha completado o ensino fundamental, 

somando 98% durante o último período registrado.  

Dos atendidos no primeiro semestre de 2009, 68% residiam em Belo Horizonte, 81% 

tinham como referência familiar a mãe e 64% viviam com renda familiar de até um salário 

mínimo, demonstrando que a maioria dos atendidos é proveniente de famílias de baixa renda. 
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Em sua maioria, o motivo da ameaça de morte é o envolvimento com o tráfico de drogas, 

somando 72% no último ano divulgado.  

Em relação à porta de entrada, os dados nacionais mostram um equilíbrio maior entre 

o Ministério Público (40%), Poder Judiciário  (30%) e Conselho Tutelar (30%). Entretanto, 

nos dados de Minas Gerais, os encaminhamentos do Conselho Tutelar mostram-se 

inexpressivos, indo de 2% em 2007 a 0% em 2009, com o predomínio, nos últimos períodos, 

de encaminhamentos realizados pelo Poder Judiciário, que representou 61% dos 

encaminhamentos, em 2009. Em média, metade dos atendimentos são realizados na 

modalidade de proteção familiar por um tempo aproximado de 6 meses, e possuem motivo de 

desligamento por reinserção social e cessação da ameaça. 

 

QUADRO 9.4: Percentual de motivos de desligamentos de crianças e adolescentes atendidos no 

PPCAAM – Minas Gerais – 2007 a 2008. 

Motivo do desligamento 
2007 1º sem. 

(%) 

2007 2º sem. 

(%) 

2008  

(%) 

Consolidação da inserção social 47 29 27 

Cessação da ameaça 0 31 15 

Descumprimento de termo ou norma 33 13 34 

Solicitação do incluído 0 13 8 

Evasão 20 13 12 

Término do prazo de proteção 0 1 4 

Óbito 0 0 0 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE/MG, 2007 e 2008. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

Verifica-se, pelo Quadro 9.4, que o principal motivo de desligamento no início do 

funcionamento do programa, no primeiro semestre de 2007, era a consolidação da inserção 

social, com 47%, enquanto que em 2008, no ano todo, o descumprimento de termo ou norma 

figurou como a principal motivação, somando 34%. A consolidação da inserção social caiu 

para 27% em 2008, mas como vimos no Quadro 9.3 mostrada anteriormente com os dados 

comparativos entre MG e os nacionais, no primeiro semestre de 2009 esse número voltou a 

subir para 51%. 
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QUADRO 9.5: Percentual de motivos de não inclusão de crianças e adolescentes atendidos no 

PPCAAM – Minas Gerais – 2007 a 2008 

Motivo da não inclusão 2007 2º sem. (%) 2008 (%) 2009 1º sem. (%) 

Ameaça não configurada 19 39 16 

Não houve retorno 21 6 6 

Não houve interesse 27 55 78 

Falta de vaga 33 0 0 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE/MG, 2007 e 2008. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Pelo Quadro 9.5, destacamos que, em 2009, 78% das crianças e adolescentes atendidos 

no programa não foram incluídos pelo motivo de não haver interesse. Nos anos anteriores, 

também houve percentagens significativas para este motivo, com 27% no segundo semestre 

de 2007 e 55% em todo o ano de 2008. Este dado aponta para a necessidade de uma 

compreensão melhor sobre a razão desse desinteresse, para identificar se é devido a alguma 

característica do programa. 

Apenas através destes dados apresentados, que se encontram disponíveis para consulta 

pública, não é possível identificar as reais demandas e necessidades do programa para 

contribuir, de forma efetiva, na redução dos homicídios de crianças e adolescentes no 

município, que por sua vez, se constitui como uma das prioridades para a rede de 

atendimento, proteção e garantia de direitos deste público. 

 

9.4.5 Mortes Violentas por Homicídio 

 

Abordaremos os dados extraídos do Mapa da Violência 2012: Crianças e Adolescentes 

do Brasil, a respeito das mortes violentas por homicídios de crianças, adolescente e jovens. 

Tal fato tem chamado a atenção de órgãos internacionais de Direitos Humanos devido aos 

números nacionais se equipararem ou até mesmo superaram aqueles obtidos em países onde 

há guerras civis declaradas. 

Entre o grupo das mortes por causas externas já mencionadas no capítulo da saúde, as 

agressões intencionais (homicídios) representaram 22,5% destas mortes. Em relação ao 

homicídio de crianças e adolescentes, segundo o Mapa da Violência 2012, o Brasil ocupa o 4º 

lugar no ranking entre os 99 países informados pela OMS, com uma taxa de 13,8 homicídios a 

cada 100 mil sendo que, destes, em torno de 90% são do sexo masculino.  

A Tabela 49, abaixo, mostra o número e taxa de homicídios de crianças e adolescentes 

entre 1 e 19 anos em Belo Horizonte do ano 2000 até 2010.  
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TABELA 9.51: Número e taxa de homicídios de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) em Belo 

Horizonte - 2000 a 2010. 

Ano N Taxa por 100 mil 

2000 167 21,8 

2001 152 19,7 
2002 198 25,3 

2003 300 38 

2004 329 41,3 

2005 281 34,6 
2006 297 36,2 

2007 300 41,2 

2008 251 34,8 
2009 202 29,8 

2010 168 26,6 
Fonte: Mapa da Violência 2012: Crianças e Adolescentes do Brasil, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Em relação aos homicídios, Belo Horizonte já possui uma taxa bem acima da média 

nacional com 26,6, ou seja, praticamente o dobro da taxa de crianças e adolescentes 

assassinadas a cada 100 mil para todo o país. Proporcionalmente, também estamos com taxas 

maiores que de outras capitais conhecidas como violentas, como o Rio de Janeiro (15,9) e São 

Paulo (5,3). As três capitais, incluindo Belo Horizonte, apresentaram queda em relação aos 

anos anteriores, em que a capital mineira chegou a ter uma taxa de 41,3 mortes por homicídio, 

em 2004. Entretanto, se levamos em consideração o ano 2000 (21,8), a taxa de Belo Horizonte 

aumentou. Em relação ao perfil das vítimas de homicídio por cor/raça, o “Mapa da Violência 

2012: a Cor dos Homicídios no Brasil” mostrou que negros (pardos e pretos) são mais 

vitimados que brancos, apresentando as taxas de 52,5 e 17,2 a cada 100 mil habitantes, 

respectivamente. Ou seja, negros, proporcionalmente, morrem três vezes mais que brancos. 

Para apresentarmos a distribuição dos homicídios de crianças e adolescentes nas 

regionais administrativas, acessamos os registros do Centro Integrado de Informações de 

Defesa Social utilizados na dissertação de mestrado de Marinho (2012), intitulada 

"Homicídios e metropolização no Brasil: um estudo a partir da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte". Estes números incluem os homicídios cuja consumação ocorreu no local, não 

incluindo aqueles em que a pessoa foi socorrida e veio a óbito no hospital. A partir destes 

dados, elaboramos a Tabela 9.52, contendo a distribuição dos homicídios consumados contra 

crianças e adolescentes agrupados por bairros e regionais e o Cartograma 9.11, com a 

distribuição espacial destes homicídios, que podem ser observados a seguir. 
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TABELA 9.52: Homicídios consumados contra crianças e adolescentes por bairro de residência – Belo 

Horizonte - 2010. 

Código Bairro (N) 

37 Centro 6 

187 Goiânia 6 

87 Jardim dos Comerciários 5 

121 Padre Eustáquio 4 

160 São Geraldo 4 

258 Alto Vera Cruz 4 

480 Bairro das Indústrias I 4 

80 Independência 3 

84 Jaqueline 3 

102 Mantiqueira 3 

113 Nova Gameleira 3 

158 São Francisco 3 

172 Serra 3 

194 Vista Alegre 3 

207 Jardim Felicidade 3 

209 Paulo VI 3 

313 Conjunto Taquaril 3 

423 Vila Jardim São José 3 

447 Vila Primeiro de Maio 3 

6 Anchieta 2 

25 Califórnia 2 

38 Céu Azul 2 

97 Lindéia 2 

120 Ouro Preto 2 

124 Bandeirantes 2 

128 Pindorama 2 

147 Maria Goretti 2 

151 Santa Terezinha 2 

153 Santo André 2 

156 São Bernardo 2 

163 Jardim São José 2 

165 São Marcos 2 

166 Piratininga 2 

185 Venda Nova 2 

200 Trevo 2 

206 Olaria 2 

232 Castanheira 2 

360 Novo Tupi 2 

387 Universo 2 

388 Urca 2 

400 Vila Barragem Santa Lúcia 2 

427 Vila Maria 2 

520 Morro das Pedras 2 

5 Álvaro Camargos 1 

7 Aparecida 1 

10 Frei Leopoldo 1 

14 Betânia 1 

15 Boa Vista 1 

17 Bonfim 1 

20 Cachoeirinha 1 

26 Camargos 1 

30 Cardoso 1 



107 
 

Código Bairro (N) 

31 Carlos Prates 1 

32 Carmo 1 

43 Conjunto Califórnia II 1 

51 Dom Bosco 1 

56 Engenho Nogueira 1 

60 Etelvina Carneiro 1 

62 Eymard 1 

66 Flávio Marques Lisboa 1 

82 Ipiranga 1 

90 Jatobá 1 

91 João Pinheiro 1 

95 Letícia 1 

104 Maria Helena 1 

107 Minas Caixa 1 

111 Nova Esperança 1 

127 Pedreira Prado Lopes 1 

136 Ribeiro de Abreu 1 

137 Sagrada Família 1 

138 Salgado Filho 1 

140 Santa Cruz 1 

143 Santa Inês 1 

144 Santa Lúcia 1 

155 São Bento 1 

161 São João Batista 1 

162 Vila São João Batista 1 

164 São Lucas 1 

168 São Pedro 1 

178 Taquaril 1 

180 Tirol 1 

183 União 1 

186 Vera Cruz 1 

189 Vila Oeste 1 

190 Vila Paris 1 

193 Rio Branco 1 

196 Aparecida, Sétima Seção 1 

201 Copacabana 1 

215 Ipê 1 

216 Jardim Guanabara 1 

218 Bairro Novo das Indústrias 1 

221 Araguaia 1 

226 João Paulo II 1 

228 Diamante 1 

231 Vila Pinho 1 

237 Santa Cecília 1 

246 Pilar 1 

252 Vista do Sol 1 

265 Jonas Veiga 1 

266 Indaiá 1 

269 Alpes 1 

290 Boa União Segunda Seção 1 

319 Estrela 1 

331 João Alfredo 1 

332 Lajedo 1 

334 Leonina 1 
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Código Bairro (N) 

337 Manacás 1 

344 Marieta Primeira Seção 1 

346 Mariquinhas 1 

347 Marmiteiros 1 

353 Nossa Senhora da Aparecida 1 

363 Parque São Pedro 1 

370 Santa Rita de Cássia 1 

371 Santa Sofia 1 

384 Tiradentes 1 

390 Ventosa Primeira Seção 1 

401 Vila Boa Vista 1 

404 Vila Copacabana 1 

426 Vila Mantiqueira 1 

440 Vila Novo São Lucas 1 

465 Vila Suzana Primeira Seção 1 

468 Vila Trinta e Um de Março 1 

473 Zilah Spósito 1 

476 CDI Jatobá 1 

478 Cidade Jardim Taquaril 1 

482 Conjunto Califórnia I 1 

483 Jardim Leblon 1 

522 Morro do Papagaio 1 

Total  202 

Fonte: Centro Integrado de Informações de Defesa Social, 2010. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

Pela Tabela 9.52, vemos que os bairros com maior registro de homicídios consumados 

contra crianças e adolescentes em 2010 segundo o CINDS foram: Centro (6), Goiânia (6), 

Jardim dos Comerciários (5), Padre Eustáquio (4), São Geraldo (4) e Alto Vera Cruz (4).  
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CARTOGRAMA 9.11: Homicídios consumados contra adolescentes, segundo o local de moradia 

conforme registros do CINDS - Belo Horizonte – 2010. 
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Os dados apresentados pelo município de Belo Horizonte a respeito da desigualdade e 

dos homicídios condizem com o que foi apresentado no Mapa da Violência de 2008, que 

mostra uma correlação entre mortes violentas por homicídio e desigualdade. De acordo com 

este documento, as áreas que concentram maior índice de homicídios estão correlacionadas 

com as regiões de maior desigualdade social: “mais do que a pobreza absoluta ou 

generalizada, é a pobreza dentro da riqueza, são os contrastes entre ambas, com sua sequela 

de maximização e visibilidade das diferenças, a que teria maior poder de determinação dos 

níveis de homicídio de um país”. (WAISELFISZ, 2008, p.41). 

Assim, ao compararmos os dados de Belo Horizonte em relação a estes dois 

indicadores, em que a capital fica em quarto lugar entre cidades onde mais morrem crianças e 

adolescentes por homicídio e em primeiro lugar em relação ao índice de desigualdade, 

concluímos que as ações de prevenção das mortes violentas de crianças, adolescentes e jovens 

passam primeiramente por esta questão estrutural a ser enfrentada, pois trata-se de um 

contexto social de raízes sociais e históricas muito profundas.  

 

9.5 CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

 

O direito à convivência familiar se configurou como o segundo maior agrupamento de 

violações identificadas na Pesquisa Amostral nos Conselhos Tutelares, como foi observado na 

seção anterior, somando 31,5% dos registros. A principal violação foi a ausência de condições 

materiais para convívio familiar, com 15,4% dos casos, seguida pela ausência de convívio 

familiar, com 11,9%, e inadequação do convívio familiar, com 4,2%. 

Em relação às medidas aplicadas às crianças e adolescentes nos Conselhos Tutelares, o 

maior percentual da amostra não foi preenchido, com 87,4% dos resultados. Isso se explica, 

uma vez que a maioria das medidas é aplicada ao violador e não às vítimas de violação. 

Contudo, entre os casos da amostra em que houve aplicação, o maior destaque ficou para o 

“abrigo em instituição oficial”, com 4% dos resultados, seguido do aconselhamento, com 

3,5%. É sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes que se trata a próxima 

seção. 

 

9.5.1 Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes integra a Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social/SUAS/BH. 
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Ele objetiva o acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes considerados 

impossibilitados para o convívio familiar.  

A situação das crianças e adolescentes em acolhimento institucional em Belo 

Horizonte foi tema de um relatório realizado pela Associação Casa Novella (2012), a partir de 

estudos de casos em 50 unidades do município, no período de 23 de maio a 15 de setembro de 

2011, e do uso do SIGPS/GEIMA/SMAAS, onde lançaram os dados e extraíram os relatórios. 

É a partir desta publicação que apresentaremos as informações a seguir. 

De acordo com o referido estudo, no momento da pesquisa, havia em Belo Horizonte 

um total de 853 crianças e adolescentes acolhidos em 50 instituições conveniadas e não 

conveniadas com o poder público. As unidades foram classificadas em três modalidades: as 

convencionais, que atendem a maioria das crianças e adolescentes, com 638 acolhidos; as de 

atendimento a crianças e adolescentes com trajetória de rua (Centros de Passagem), com 174 

acolhidos e as de atendimento a deficientes, com 41 acolhidos. 

Um dado que chamou atenção nos resultados, diz respeito à documentação das 

crianças e adolescentes. Dos 853 acolhidos, 130 não possuem certidão de nascimento. É um 

número alto, levando em consideração a importância que este registro tem, até mesmo por sua 

necessidade para inserção das crianças e adolescentes em instituição escolar. De acordo com o 

próprio relatório consultado, a documentação do acolhido é responsabilidade do guardião da 

instituição acolhedora. Neste caso, seria importante verificar porque há essa falta de 

documentos para identificar possíveis dificuldades e sanar o problema. Em relação ao perfil 

das crianças e adolescentes em acolhimento institucional, 58% (494) são do sexo masculino e 

42% (359), do sexo feminino.  

 

TABELA 9.53: Perfil dos acolhidos por cor/raça – Belo Horizonte - 23 de maio a 15 de setembro de 

2011. 

Cor/raça N % 

Parda 429 50 

Preta 178 21 

Branca 137 16 

Sem informação 97 12 

Amarela 9 1 

Indígena 3 0 

Total 853 100 

Fonte: Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais – SIGPS. Relatório Casa Novella. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Sobre o perfil por cor/raça, a maioria das crianças e adolescentes acolhidos são pretos 

e pardos, sendo que 50% (429) são pardos e 21% (178) pretos. Há 16% (137) brancos, 1% (9) 

amarelos e menos de 1% (3) indígenas, assim como12% (97) não tiveram informação.  

 

 

TABELA 9.54: Perfil dos acolhidos por faixa etária – Belo Horizonte - 23 de maio a 15 de setembro 

de 2011. 

Faixa etária N % 

7 a 11 anos e 11 meses 223 35 

12 a 15 anos e 11 meses 163 25 

2 a 6 anos e 11 meses 133 21 

16 a 17 anos e 11 meses 59 9 

0 a 1 ano e 11 meses 55 9 

Acima de 18 anos 5 1 

Total 853 100 

Fonte: Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais – SIGPS. Relatório Casa Novella. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

No que diz respeito à faixa etária dos acolhidos, o grupo com maior concentração nos 

centros convencionais é de 7 a 11 anos, com 35%. Em seguida, está a faixa de 12 a 15 anos 

com 25,5% e 2 a 6 anos com 20,8%. Nos centros de passagem, a faixa etária predominante é 

de 12 a 15 anos, com 45,4%. Depois, temos a faixa entre 16 e 17 anos, com 31,6% e entre 7 a 

11 anos, com 21,3%. Nos centros de acolhimento para deficientes, predomina a mesma faixa 

etária dos centros convencionais, de 7 a 11 anos, porém com percentagem maior de 41,5%. A 

faixa entre 2 a 6 anos vem em segundo lugar, com 22%,  seguida da faixa de 12 a 15 anos, 

com 17,1%. 

Em relação à frequência à escola, 23,5% (41) dos que se encontram nos centros de 

acolhimento para crianças e adolescentes com trajetória de rua, 4,2% (27) dos que estão nos 

centros convencionais e 4,9% (2) dos deficientes não estavam sequer matriculados. A 

pesquisa apontou que 51,2% (21) das crianças e adolescentes deficientes e 14,1% (90) dos 

que estão em centros de acolhimento convencionais nunca frequentaram a escola. Estas 

informações indicam uma violação do direito ao acesso à educação de parte destas crianças e 

adolescentes, que já não têm o direito à convivência familiar e comunitária garantidos.  

Ainda sobre a frequência à escola, foi constatado pela equipe de pesquisa da 

Associação Casa Novela que crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos e meio não estão 

matriculadas na rede pública de ensino infantil. Entretanto, crianças em situação de 
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vulnerabilidade social ou deficientes têm prioridade no atendimento. (PORTARIA SMED Nº 

133/2012). 

Em relação à profissionalização, do total de 297 adolescentes que se encontram em 

acolhimento institucional, apenas 5,2% (15) fizeram curso profissionalizante. Sobre a situação 

econômica, o estudo apontou que o número de crianças e adolescentes decresce na medida em 

que a renda familiar aumenta, ou seja, há mais acolhidos provenientes de famílias de baixa 

renda. Aqueles com renda de até 1 salário mínimo representam a maior percentagem, com 

17,6% (138);  14,4% (110) estão entre 1 e 2 salários. Ainda há 7,7% (66) sem nenhuma renda;  

11,6% (91) possuem renda familiar acima de 2 salários mínimos. Deve-se levar em 

consideração que 33,53% (286) estão sem informação e 18,9% (162) não têm referência 

familiar. 

Os principais motivos para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas 

instituições convencionais e para deficientes, segundo dados do levantamento da Associação 

Casa Novella, são a negligência e o abandono. Nas instituições convencionais, a negligência 

representa quase a metade dos casos, com 40,9%, e o abandono, 15,5%. Nas instituições para 

deficientes,  a negligência e o abandono, que aparecem como únicos motivos cuja informação 

foi registrada, totalizou 69,56% dos casos. Um grande número de motivações (30,44%) não 

tem informação registrada. Nos centros de passagem, o principal motivo do acolhimento é a 

trajetória de vida nas ruas, com 46,15% dos casos. Há ainda outros motivos específicos para o 

acolhimento institucional nas modalidades convencional e centros de passagem, como a 

violência física, com 7,64%; a mendicância, com 5,28%; o abuso sexual, com um total de 

4,17%; a violência psicológica, com 3,07% e o trabalho infantil, com 1,89%. 

A partir das informações sobre os motivos de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, percebemos que as principais razões se relacionam à negligência e abandono, 

que podem ocultar situação de precariedade material. A pesquisa no Conselho Tutelar 

também mostrou que o segundo principal agrupamento de violações de crianças e 

adolescentes atendidos, depois do direito à educação, se refere ao direito à convivência 

familiar.  Entre estes, predominou a ausência de condições materiais, chamando novamente a 

atenção para as consequências negativas da pobreza sobre os vínculos familiares e 

comunitários. 

Apesar das orientações legais dispostas no Artigo 23 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que afirmam que "a falta ou a carência de recursos materiais não constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder", é possível que ainda ocorra a 

prática de afastar crianças de suas famílias por causa de dificuldades financeiras, embora isto 
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possa não estar explícito. O recomendável é que, em lugar de enviar as crianças e os 

adolescentes para as instituições acolhedoras, toda a família seja amparada e tenha condição 

de cuidar dos seus filhos. 

 

9.5.2 Adoção 

 

As crianças ou adolescentes em situação de acolhimento institucional, com no máximo 

18 anos de idade, na data do pedido de adoção, cujos pais forem falecidos ou desconhecidos, 

tiverem sido destituídos do poder familiar ou concordarem com a adoção de seu filho, são 

disponibilizadas para adoção. No intuito de obter dados a respeito das adoções em Belo 

Horizonte, entramos em contato com a Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte 

– VIJ-BH, que prontamente cedeu o Relatório Anual de Atividades elaborado pelo Setor de 

Estudos Familiares – SEF.  

Utilizamos os dados referentes ao período entre 2009 e 2011 deste relatório, com 

ênfase no ano de 2011. Ao todo, neste ano, foram dadas 261 sentenças de adoção pela VIJ-

BH. A seguir podemos observar as tabelas referentes ao perfil dos interessados em realizar a 

adoção cujas inscrições foram deferidas no período de 2006 a 2011. 

 

TABELA 9.55: Sexo e faixa etária dos inscritos para adoção – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Faixa Etária 

 (anos) 

2009 2010 2011 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

18 a 25 - 0 1 0,4 - 0 2 1,5 1 0,3 - 0 

26 a 35 20 8,5 23 9,7 23 17,5 20 15,3 28 10,8 37 14,3 

36 a 45 58 24,6 61 25,9 28 21,4 34 25,9 64 24,8 69 26,7 
46 a 55 29 12,3 33 14,4 12 9,2 11 8,4 26 10 27 10,9 

+ 55 5 2,1 5 2,1 1 0,8 - 0 2 0,7 4 1,5 
Total 112 47,5 123 52,5 64 48,9 67 51,1 121 46,6 137 53,4 

Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Observa-se, por meio da Tabela 9.55, que, em todos os anos, a maioria dos inscritos 

são do sexo feminino, com 52,5% em 2009, 51,1% em 2010 e 53,4% em 2011. Como os 

dados dizem respeito a cada indivíduo, nas inscrições de casais os dados foram coletados 

separadamente, para cada cônjuge. Eles referem-se a uma somatória das inscrições de Casais 

e Unipessoais (os que se inscreveram individualmente). A Tabela 9.56 seguinte mostra o 

estado civil dos solicitantes. 
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TABELA 9.56: Estado civil dos inscritos para a adoção – Belo Horizonte – 2011. 

Perfil 
2011 

N % 
Unipessoal - Solteiro 13 9,4 

Unipessoal - Separado 5 3,7 

Unipessoal - Viúvo - 0 
Casal  120 86,9 
Total 138 100 

Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Na Tabela 9.56, cada casal representa uma única inscrição. Na categoria “Casal” 

foram consideradas as uniões civis e as uniões estáveis. A maioria dos inscritos que requerem 

adoção são casais, representando 86,9%. 

 

TABELA 9.57: Renda familiar dos inscritos para adoção – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Salários mínimos  2009 2010 2011 
(mensais) N % N % N % 

01 a 03 10 7,9 7 10,5 11 7,9 

04 a 06 24 19,1 12 17,9 37 26,9 

07 a 10 30 23,8 12 17,9 35 25,4 
10 a 20 47 37,3 21 31,4 41 29,7 

+ de 20 15 11,9 15 22,3 14 10,1 
Total 126 100 67 100 138 100 

Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Vemos, por meio da Tabela 9.57, que entre os inscritos, a menor proporção está nas 

famílias com rendimento entre um e três salários mínimos, somando 7,9% em 2011. A faixa 

de renda familiar que concentrou maior número de inscritos foi entre 10 a 20 salários, com 

29,7%, seguida de 4 a 6 salários, com 26,9% e 7 a 10, com 25,4%. 

 

TABELA 9.58: Composição familiar dos inscritos para adoção – Belo Horizonte - 2009 a 2011. 

Possuem Filhos 
2009 2010 2011 

N % N % N % 
Sim 37 29,3 11 16,4 28 20,3 

Não 89 70,7 53 79,1 110 79,7 
Total 126 100 67 100 138 100 

Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Em relação à composição familiar, a maioria dos inscritos não possui filhos, chegando 

à soma de 79,7% em 2011. 
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TABELA 9.59: Escolaridade dos inscritos por sexo – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Escolaridade 
 (anos) 

2009 2010 2011 
Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Analfabeto 1 0,8 - - - 0 - 0 - 0 - 0 

1º grau incompleto 7 6,2 7 5,6 5 3,8 2 1,5 3 1,1 2 0,9 

1º grau completo 7 6,2 3 2,4 2 1,5 1 0,8 2 0,9 3 1,1 

2º grau incompleto 6 5,3 - - 2 1,5 2 1,5 1 0,5 1 0,5 
2º grau completo 26 23,2 38 30,8 23 17,5 27 20,7 56 21,7 48 18,5 

3º grau incompleto 9 8,3 6 4,8 2 1,5 - 0 10 3,8 7 2,7 

3º grau completo 56 50 69 56,9 30 22,9 35 26,8 49 18,9 76 29,4 
Total 112 47,6 123 52,4 64 48,7 67 51,3 121 46,9 137 53,1 

Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Sobre a escolaridade dos inscritos, a maior proporção de mulheres, em 2011, possuía o 

terceiro grau completo, apresentando 29,4% do total, enquanto homens ficaram com 18,9% 

com esta escolaridade. Em seguida, a segunda principal escolaridade apresentada por 

mulheres foi o segundo grau completo, com 18,5%. Já entre os homens, o segundo grau 

completo é a principal escolaridade apresentada, somando 21,7% neste mesmo ano. 

O Relatório Anual de Atividades do SEF/VIJ-BH também apresentou o perfil das 

crianças pleiteadas, que podemos conhecer nas tabelas seguintes. 

 

TABELA 9.60: Faixa etária das crianças pleiteadas para adoção – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Faixa Etária 
2009 2010 2011 

N % N % N % 

0 a 01 mês 6 4,7 5 7,5 23 16,6 

0 a 01 ano 44 34,9 23 34,5 25 18,1 

0 a 02 anos 32 25,3 21 31,5 36 26,1 
0 a 03 anos 15 11,9 8 11,9 19 13,7 

0 a 04 anos 8 6,3 4 5,9 13 9,4 

0 a 05 anos 3 2,7 2 2,9 3 2,2 
0 a 06 anos - 0 - 0 - 0 

0 a 07 anos - 0 - 0 1 0,7 

01 a 02 anos - 0 - 0 - 0 

01 a 03 anos 1 0,8 2 2,9 4 2,9 
02 a 03 anos 5 3,9 2 2,9 2 1,5 

03 anos ou + 3 2,7 - 0 2 1,5 

01 a 05 anos 2 1,5 - 0 4 2,9 

04 a 05 anos 2 1,5 - 0 4 2,9 
Outros 5 3,9 - 0 2 1,5 

S/ Preferência - 0 - 0 - 0 

Total 126 100 67 100 138 100 
Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 
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As faixas etárias foram estabelecidas de acordo com a preferência dos inscritos. No 

Relatório, entretanto, consta a observação de que ocorrem diferenças entre o perfil das 

crianças pleiteadas, isto é, escolhido por ocasião do cadastramento, e o perfil das crianças 

efetivamente disponibilizadas para os inscritos. Segundo as informações sobre a faixa etária 

das crianças pleiteadas na ocasião da inscrição no ano de 2011, dispostas na Tabela 9.50, a 

maioria dos requerimentos se concentram na faixa de 0 até 3 anos, somando 78,9%. Dentre 

estas, 16,6% pleiteiam crianças de zero até um mês de idade; 18,1% de zero até um ano; 

26,1% de zero até dois anos e 13,7% de zero até 3 anos. 

 

TABELA 9.61: Sexo das crianças pleiteadas para adoção – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Sexo 
2009 2010 2011 

N % N % N % 
Masculino 14 11,3 3 4,4 17 12,3 

Feminino 48 38,0 27 40,3 47 34,1 

Sem Preferência 64 50,7 37 55,3 74 53,6 

Total 126 100 67 100 138 100 
Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Nos três anos utilizados na Tabela 9.61, a maioria não informou preferência em 

relação ao sexo da criança, com 50,7%  em 2009,  55,3% em 2010 e 53,6% , em 2011. Entre 

os inscritos que informaram preferência de sexo das crianças, o feminino foi o mais pleiteado, 

com 38% em 2009, 40,3% em 2010 e 34,1% em 2001. O sexo masculino apresenta minoria 

dos pedidos de adoção nos três anos, com 11,3% em 2009, caindo para 4,4% em 2010 e 

subindo novamente para 12,3% em 2011. 

 

TABELA 9.62: Cor/raça das crianças pleiteadas para adoção – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Cor 
2009 2010 2011 

N % N % N % 

Branca 28 22,3 14 20,9 24 17,3 
Parda 10 7,9 8 11,9 12 8,7 

Negra 3 2,4 1 1,5 3 2,1 

Branca ou Parda 47 37,3 29 43,3 49 35,5 

Parda ou Negra 3 2,4 1 1,5 5 3,7 

Sem Preferência 35 27,7 14 20,9 45 32,7 

Total 126 100 67 100 138 100 
Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

De acordo com a Tabela 9.62, a maioria das crianças pleiteadas é da cor branca ou 

parda, somando 35,5% em 2011. Em seguida, no mesmo ano, temos 32,7% de pedidos sem 

informar preferência de cor e 17,3% dos pedidos para cor branca. A menor percentagem 
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relacionada à preferência de cor entre as crianças pleiteadas para adoção são as negras, com 

apenas 2,1% (3) dos pedidos. 

 

TABELA 9.63: Estado de saúde das crianças pleiteadas – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Estado de Saúde 
2009 2010 2011 

N % N % N % 

Problema Físico 40 31,7 30 44,7 49 35,5 

Problema Mental - 0 - 0 - 0 

Probl.. Físico e Mental - 0 - 0 - 0 
Saudável 86 68,3 37 55,3 89 64,5 

Não informa - 0 - 0 - 0 

Total 126 100 67 100 138 100 
Fonte: Arquivos do SEF/VIJ-BH. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Em relação à saúde das crianças pleiteadas, a incidência maior das solicitações recai 

sobre crianças saudáveis, apresentando 64,5% das preferências dos inscritos em 2011. 

Segundo o Relatório do SER/VIJ-BH, a parcela pequena dos inscritos que afirma aceitar 

crianças com problemas físicos, dizem aceitar desde que os problemas sejam recuperáveis. 

 

9.5.3 Desaparecidos 

 

As informações apresentadas nesta seção foram fornecidas pela Divisão de Referência 

da Pessoa Desaparecida – DRPD – através de um questionário estruturado respondido pelo 

Núcleo de Psicologia e Serviço Social – NUPSS, que tem por objetivo fornecer suporte 

especializado às famílias e indivíduos envolvidos no fenômeno do desaparecimento de 

pessoas. Atualmente, a DRPD é subordinada ao Departamento de Investigação de Homicídios 

e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Minas Gerais – DIHPP. O NUPSS tem por público 

alvo não só os familiares de desaparecidos, dando suporte no momento da confecção do 

pedido de providência e no curso do desaparecimento, como também os próprios ausentes, 

quando do seu retorno. 

Através dos atendimentos, são colhidos dados estatísticos com intuito de se conhecer 

cada vez mais as questões envolvidas no desaparecimento, suas motivações objetivas e 

subjetivas, suas formas de retorno, sua distribuição conforme gênero, localização geográfica e 

etária. Com tais dados, o NUPSS tem por objetivo fazer um trabalho preventivo, evitando a 

reincidência do desaparecimento. 

Com o objetivo de uma plena consolidação do papel estatal de proteção à criança e ao 

adolescente, conforme previsto no ECA  (Lei Federal 8069/1990), a Divisão de Referência da 
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Pessoa Desaparecida realiza  também,  através do NUPSS, uma atenção mais direcionada aos 

casos de crianças e adolescentes em situação de evasão do lar e desaparecimento. Para tanto, 

os pais e demais responsáveis são orientados, no momento em que fazem o Registro de 

Eventos de Defesa Social – REDS, a se dirigirem até o Núcleo, e depois, quando do retorno 

de seu familiar, são solicitados a novamente comparecerem no setor técnico, para que o relato 

da experiência seja feito pelo próprio sujeito, esperando-se assim não só inibir a reincidência 

do desaparecimento, conforme exposto acima, mas também detectar situações em que a 

intervenção policial seja necessária, com vistas a evitar maiores (e irreversíveis) danos à 

criança ou adolescente. 

A Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) afirmou ter empreendido 

esforços para a desconstrução da cultura de que familiares devem aguardar 24 ou 48 horas 

para lavrar a ocorrência do desaparecimento da criança ou do adolescente. Entre as ações 

desenvolvidas com esta finalidade, estão entrevistas divulgadas nos meios de comunicação, 

campanhas junto às escolas, presença da equipe anualmente na Praça Sete, no centro da 

cidade, para a distribuição de folhetos educativos e esclarecimentos à população. 

O registro de desaparecimento de criança, adolescente e demais pessoas deve ser 

imediato, tão logo a família identifique a mudança de comportamento, na rotina da pessoa 

desaparecida. As primeiras horas são essenciais para a localização da pessoa, com vida, no 

menor espaço de tempo possível, especialmente no que se refere às crianças, adolescentes, 

idosos ou pessoas com necessidades especiais. Isso porque os vestígios ainda estão visíveis, 

as testemunhas oculares ainda possuem lembranças de detalhes do que presenciaram, 

inclusive para o caso de se fazer o retrato falado de um possível aliciador ou sequestrador. A 

Divisão conta com o serviço 24 horas para informações a respeito de procedimentos e para 

receber denúncias e informações a respeito do paradeiro de uma pessoa desaparecida. Este 

serviço funciona também nos feriados e fins de semana.  

Quando o familiar de uma criança ou adolescente chega à Divisão para lavrar o 

boletim de ocorrência, imediatamente é solicitada uma fotografia e que o familiar assine uma 

Autorização  de Divulgação de Dados e Imagem da pessoa desaparecida, para a realização de 

Busca Imediata pela Rede de Localização de Pessoas Desaparecidas da DRPD, realizada 

virtualmente, por meio da comunicação do desaparecimento para os 20 mil parceiros, 

incluindo PMMG e Guarda Municipal. Várias são as organizações governamentais e não 

governamentais que apoiam a divulgação de foto e dados da pessoa desaparecida, em especial 

de crianças e adolescente, listadas a seguir: Cemig; Copasa; Jornal do ônibus – BHtrans; 

Guarda Municipal; PMMG; Corpo de Bombeiros Militar de MG; Jornal Aqui; Jornal Super; 
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Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de Contagem; Gazeta de Muriaé; Grupo de Rádio 

Amadores – Areia (contatos nacionais e internacionais); ICMEC – ONG internacional que 

divulga para 17 países; Redeminas; Record Minas; Band Minas; RedeTV; Rede Globo; 

Diários e Emissoras Associadas; Brasil das Gerais com Roberta Zampetti; Balanço Geral; 

Rádio Itatiaia; Rádio Inconfidência; Lojas Rede; Jornal do CRCMG; Outros. 

Entre os principais desafios e dificuldades enfrentadas para o esclarecimento dos casos 

de desaparecimento de crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos em Belo Horizonte 

apontados pela equipe do NUPSS está a falta de diálogo entre pais e filhos. Isso dificulta o 

diagnóstico para o estabelecimento das estratégias de investigação, porque muitas vezes o 

familiar que vai à delegacia lavrar o REDS não sabe sequer o endereço ou número do telefone 

do melhor amigo do filho e nem se este tem algum amigo. Não sabem informar com quem o 

filho ou filha estava conversando pela internet, não sabe dos desejos, vontades e sonhos do 

filho, não sabem por quais problemas tem passado, quais são suas dificuldades, se está 

frequente ou não à escola, e assim por diante, o que torna difícil o início das investigações. 

Muitas vezes, somente quando a criança ou o adolescente é localizado pela DRPD, sendo 

acolhido pelo NUPSS, é que os pais ficam sabendo das “dores do filho que saiu de casa”, suas 

dificuldades, sua orientação sexual, suas angústias, etc.  

Neste ponto, há intervenções para ajudar a família a acolher a criança ou adolescente, 

dar assistência e realizar os encaminhamentos que se fizerem necessários. Além do 

rompimento dos laços de afeto familiares e o consequente distanciamento entre os membros 

da família, a carência de políticas públicas voltadas para a saúde mental/emocional das 

famílias também foi apontada entre as dificuldades para o esclarecimento dos casos. E, por 

fim, a espera de 24 ou 48 horas para a lavratura do REDS, que muitas vezes não contribui 

para a localização da pessoa desaparecida que venha ao óbito. 

Traçadas as causas do desaparecimento ou identificadas as sinalizações deixadas pelo 

ausente, a Delegada da DRPD, juntamente com o Inspetor e Investigadores, iniciam a 

formulação  de estratégias para a localização imediata da criança ou do adolescente, enquanto 

o Núcleo de Comunicação realiza a busca imediata via rede de localização da pessoa 

desaparecida, enviando foto e dados para todos os parceiros. Havendo sinalização de tráfico 

de seres humanos, iniciam-se contatos imediatos com a Polícia Federal, para que portos e 

aeroportos sejam fechados para aquela pessoa em questão, isto é, ninguém poderá comprar 

passagem aérea ou tirar passaporte com foto e dados da pessoa desaparecida. A Polícia 

Rodoviária Federal também recebe as mesmas informações, o Corpo de Bombeiros Militar, 

Jornais, Rádios e TV, em primeira mão. Além disto, um alerta é disparado para todas as 
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delegacias de polícia do estado. Abaixo temos a Tabela 9.64, mostrando o total de crianças e 

adolescentes desaparecidos e localizados, por faixa etária, em Belo Horizonte de 2006 até 

outubro de 2012. 

 

TABELA 9.64: Crianças e adolescentes desaparecidos e localizados por faixa etária – Belo Horizonte 

– 2006 a 2012. 

Ano 
Desaparecidos Localizados 

0 a 11 anos 12 a 17anos 0 a 11 anos 12 a 17anos 
2006 65 228 28 96 

2007 40 272 33 221 

2008 59 342 87 446 

2009 81 386 80 391 
2010 140 654 110 542 

2011 148 745 141 689 

2012 115 756 126 804 

Total 648 3384 605 3189 
Fonte: Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa/  

Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. Nota: Os dados de 2012 são referentes até o mês de Outubro. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

 

Enquanto o número de registros de desaparecimentos de crianças (faixa etária entre 0 a 

11 anos) mais que dobrou de 2006 a 2012, passando de 65 para 148, o de adolescentes (entre 

12 e 17 anos) mais que triplicou no mesmo período, indo de 228 a 756. E os dados de 2012 

ainda se referem somente até o mês de Outubro. Ao compararmos os desaparecimentos nas 

faixas etárias mencionadas, vemos que adolescentes são mais vítimas de desaparecimento que 

crianças, chegando em 2012 a ocorrer mais que 6 vezes o número de crianças desaparecidas. 

Enquanto foram registrados 115 desaparecimentos de crianças, os registros referentes aos 

adolescentes somaram 756. Isto, em parte, segundo informações fornecidas pelos 

respondentes do NUPSS/DRPD, pode estar relacionado aos conflitos familiares conforme 

mencionado anteriormente, que são mais comuns neste período da vida. 

 

TABELA 9.65: Crianças e adolescentes desaparecidos, localizados e em investigação cadastrados na 

DRPD, por sexo e faixa etária – Belo Horizonte – 2006 a 2012. 

Faixa etária 
Desaparecidos Localizados Em investigação 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Crianças (0 a 11) 503 324 464 292 39 32 

Adolescentes (12 a 17) 1692 3009 1559 2828 133 181 

Total 2195 3333 2023 3120 172 213 

Fonte: Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa/ Divisão de Referência da Pessoa 

Desaparecida. Nota: Os dados de 2012 são referentes até o mês de Outubro. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 
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Segundo o relatório semestral do NUPSS/DRPD, nos meses de janeiro a junho de 

2012, foram registrados 55 (cinquenta e cinco) casos novos de desaparecimento de crianças e 

488 (quatrocentos e oitenta e oito) casos novos de adolescentes na DRPD. Do total de 543 

casos, 359 são de Belo Horizonte. Em relação ao perfil dos desaparecidos, embora haja 

informação sobre a localização geográfica dos mesmos, segundo as regionais administrativas, 

os demais dados como distribuição de casos por gênero, idade, motivação de desaparecimento 

e forma de retorno versam sobre a população total dos casos atendidos no período em análise, 

incluindo outros municípios, pois eles não têm a separação destas informações por origem 

geográfica, a não ser por consulta a cada prontuário. 

No que tange ao sexo, o número de crianças e adolescentes do sexo feminino foi maior 

(63%) do que os do sexo masculino (37%), seguindo a tendência que observamos acima e que 

a equipe do NUPSS tem constatado ao logo desses anos.  

Em relação aos grupos etários, adolescentes são mais vítimas de desaparecimento que 

crianças. Na infância, a idade de 11 anos, da transição entre a infância e adolescência, é a que 

apresenta maior número de desaparecimentos. A partir daí, diminui nas idades iniciais da 

adolescência, entre 12 e 13 anos, e volta a aumentar novamente a partir dos 14 anos, que é a 

idade que apresenta mais registros em relação ao total.  

Segundo informações do relatório do NUPSS, há uma redução das ocorrências na 

idade de 17 anos, mas que pode não significar uma diminuição real nos casos, mas sim, 

decorrer de uma redução nas notificações por parte dos pais, que outorgam uma suposta 

maioridade aos adolescentes desta faixa etária. 

 

TABELA 9.66: Distribuição de casos de desaparecimento de crianças e adolescentes por regional 

administrativa – Belo Horizonte – janeiro a junho de 2012. 

Regional administrativa de residência 
2012 

N % 
Regional Leste 71 13% 

Regional Noroeste 98 18% 
Regional Oeste 65 12% 

Regional Nordeste 71 13% 

Regional Venda Nova 65 12% 

Regional Norte 60 11% 
Regional Pampulha 27 5% 

Regional Barreiro 60 11% 

Regional Centro-Sul 27 5% 
Total 543 100% 

Fonte: Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa/  

Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 
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A partir da análise da estatística construída pelo NUPSS, eles afirmam que as regiões 

onde acontece a maior incidência de desaparecimentos são as regionais Noroeste, Barreiro, 

Venda Nova e a cidade de Ribeirão das Neves e região metropolitana. Em relação ao primeiro 

semestre de 2012, o relatório encaminhado pelo NUPSS mostrou que as regionais que 

apresentaram maior número de desaparecimentos foram: a região Noroeste, com 18% (98), 

seguida da Regional Leste e Nordeste com 13% (71) e depois Oeste e Venda Nova, com 12% 

(65).  As regiões Norte e Barreiro vêm em seguida, com 11% (60) e Pampulha e Centro-sul, 

com o menor índice de 5% (27) cada.  

Os dados do NUPSS apresentam 11 categorias de motivação para o desaparecimento: 

a ausência voluntária (busca por aventura e/ou liberdade), conflito familiar, violência 

doméstica, abuso e/ou exploração sexual (estas duas últimas categorias eram anteriormente 

agrupadas sob o título de motivações criminosas), o envolvimento com o tráfico, sequestro, 

situação de rua, uso de drogas, portadores de transtorno mental e disputa de guarda. A 

categoria motivações desconhecidas é utilizada, sobretudo, quando não há o atendimento de 

retorno, onde o ausente enfim relataria sua própria experiência. 

 

TABELA 9.67: Motivações de desaparecimento de crianças e adolescentes – Belo Horizonte – Janeiro 

a junho de 2012. 

Motivação de desaparecimento Crianças Adolescentes 

Conflito familiar 26% 26% 

Motivação desconhecida 25% 14% 

Ausência voluntária 19% 43% 

Disputa de guarda 16% - 

Portador de sofrimento mental 5% 2% 

Envolvimento com tráfico/criminalidade 5% 5% 

Uso de drogas 3% 7% 

Violência doméstica 1% 2% 

Situação de rua - 1% 

Total 100% 100% 

Fonte: Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa/ Divisão de Referência da  

Pessoa Desaparecida. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

O conflito intrafamiliar é a principal variável apresentada no desaparecimento de 

crianças, totalizando 26% dos casos, e a segunda principal, no caso dos adolescentes, com a 

mesma percentagem. A ausência voluntária é a principal causa do desaparecimento de 

adolescentes, com uma proporção bastante expressiva, de 43% dos casos, enquanto que para 

as crianças é de 19%. De acordo com a equipe do NUPSS, os casos de ausência voluntária e 
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conflitos familiares estão relacionados, pois a ausência voluntária costuma decorrer de 

discordâncias em relação ao ordenamento e regulação familiar. Segundo a equipe, os conflitos 

podem ser derivados do desejo do jovem de ser livre, da falta de respeito à autoridade dos 

pais, infrequência escolar, abuso de drogas, envolvimento com a criminalidade, vítima de 

violência doméstica, dentre outros. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos 

casos ainda afirmam que a evasão escolar pode indicar um momento inicial de rompimento 

dos laços sociais, pois, antes de evadirem-se do lar, muitas crianças e adolescentes já haviam 

evadido da escola. 

Em 25% dos casos não foi possível identificar a motivação do desaparecimento de 

crianças e em 14% , o de adolescentes, em grande parte, devido à falta de informação por 

parte da família, pois muitos contatos são feitos apenas via telefone. Vale destacar também 

uma proporção significativa de desaparecimentos relacionados ao envolvimento com tráfico e 

criminalidade, que representam 5% das motivações para desaparecimento de crianças e 

adolescentes e o uso de drogas, que representa 3% dos casos de crianças e sobe para 7% entre 

os adolescentes. Há ainda a categoria de disputa de guarda no caso das crianças, com 16% dos 

casos, e entre os adolescentes 1% se relaciona à situação de rua. 

 

TABELA 9.68: Formas de localização de crianças e adolescentes – Belo Horizonte – Janeiro a junho 

de 2012. 

Formas de localização Crianças Adolescentes 

Localização através de intervenção 47% 42% 

Retorno desconhecido 27% 21% 

Retorno espontâneo 23% 33% 

Localização em hospitais, abrigos e/ou IML 3% 4% 

Total 100% 100% 

Fonte: Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa/ Divisão de Referência da  

Pessoa Desaparecida. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Em relação às formas de localização das crianças e adolescentes registradas como 

desaparecidas, temos como principal categoria de retorno a localização através de intervenção 

pública (Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal Patrimonial) e/ou por familiares e 

terceiros com 47% nos caso de crianças e 42% de adolescentes, depois a localização em 

hospitais, a categorias de retorno espontâneo, com 23% dos casos de crianças e 33% dos 

adolescentes, abrigos e/ou IML com 3% no caso de crianças e 4% de adolescentes. Em 27% 

dos retornos de crianças e 21% dos adolescentes, não é possível identificar a forma de 

localização. 
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9.6 DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE 

 

O direito ao respeito, segundo o Artigo 17 do Eca, corresponde à “inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente”, sendo dever de todos, 

segundo o Artigo 18, “zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor”. Nesta 

seção, portanto, foram incluídas as violações seguintes: trabalho infantil, violência e 

exploração sexual e comercial e crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes (pedofilia 

e pornografia infantil). 

 

9.6.2 Trabalho infantil 

 

Inicialmente, há que se diferenciar o que é considerado trabalho infantil do trabalho 

protegido e da profissionalização, conforme direitos preconizados no ECA, já abordados em 

capítulos anteriores. Segundo o Estatuto em seu artigo 60, “é proibido qualquer trabalho a 

menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. São ainda vedados aos 

adolescentes em condição de aprendiz os trabalhos noturnos, perigosos, prejudiciais ao seu 

desenvolvimento integral e que prejudiquem sua frequência à escola. Quando tais condições 

não estão sendo cumpridas, caracteriza-se situação de trabalho infantil. 

Os dados secundários que levantamos a respeito do trabalho infantil se referem a 

pesquisas realizadas nas bases de dados do IBGE, DATASUS e CadÚnico. Cabe ressaltar que 

os dados divulgados variam a respeito das faixas etárias utilizadas, mostrando ora entre 10 e 

14 anos, ora incluindo até 15 ou 17 anos, de acordo com o tema tratado e instituição 

responsável pelos dados. Em relação ao CadÚnico, não obtivemos informação sobre a idade 

das crianças e/ou adolescentes cadastrados. Com o objetivo de qualificar estas informações, 

também encaminhamos questionários eletrônicos à Gerência de Inclusão Especial – GEINE, 

responsável pela gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI –  em Belo 

Horizonte e ao Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente – FECTIPA que atua no município.  

Segundo dados do Censo de 2010 do IBGE, 5.926 crianças e adolescentes entre 10 e 

14 anos residentes em Belo Horizonte trabalham, das quais 55,7% são do sexo masculino 

enquanto 44,3% são do sexo feminino.  
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TABELA 9.69: População de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos responsáveis por domicílio – 

Belo Horizonte – 2010. 

Faixa Etária % N 

10 e 11 anos 8,4 119 
  12 a 14 anos 40,2 571 
  15 a 17 anos 51,5 732 
     Total 100 1.422 

Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Outro dado que pode sugerir um indício de trabalho infantil, no CENSO 2010, é o que 

se refere à quantidade de crianças e adolescentes responsáveis por domicílios,  em Belo 

Horizonte, mostrada anteriormente na Tabela 9.69, que totalizou 1.422 indivíduos no 

município, sendo 119 (8,4%) na faixa etária de 10 e 11 anos, 571 (40,2%) na faixa entre 12 e 

14 e 732 (51,5%) entre 15 e 17 anos. 

 

TABELA 9.70: População de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos por horas de trabalho 

semanais – Belo Horizonte – 2010. 

Horas de trabalho (%) 

0 a 12 horas 46,2% 
18 a 30 horas 19,6% 
31 a 40 horas 16,2% 
40 a 60 horas 13,5% 
Mais de 60 horas 0,3% 
Sem informação 4,2% 

Total 100% 

Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Em relação à quantidade de horas trabalhadas por semana  pela população entre 10 e 

14 anos, segundo o Censo de 2010 do IBGE, do total de 5.926 crianças e adolescentes, 46,2% 

trabalhavam  entre 0 e 12 horas; 19,6% entre 18 e 30 horas; 16,2% entre 31 a 40 horas;  

13,5% entre 40 e 60 horas e 0,3% (20) trabalhavam mais de 60 horas. Estes dados mostram 

uma quantidade significativa de crianças e adolescentes trabalhando em quantidade de horas 

possivelmente prejudiciais à sua escolarização. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde disponibilizados através do DATASUS, 

a taxa geral de trabalho infantil para a cidade de Belo Horizonte, que corresponde à população 

da faixa etária entre 10 a 15 anos que se encontrava trabalhando ou procurando trabalho, 

reduziu, de 1991 a 2010, baixando de 8,84% para 6,94%, respectivamente.   
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A seguir podemos ver, pela Tabela 9.3, essa taxa de população ocupada entre 10 e 15 

anos, de acordo com o critério cor/raça para os anos de 1991, 2000 e 2010 em Belo Horizonte. 

Esta taxa, disponibilizada pelo DATASUS, considerou a população que se encontrava em 

trabalhando ou procurando trabalho na semana de referência da pesquisa do Censo do IBGE. 

 

TABELA 9.71: Taxa de população ocupada entre 10 e 15 anos por cor/raça e ano – Belo Horizonte – 

1991, 2000 e 2010. 

Cor-raça 1991  2000  2010  Total 
N %  N %  N %  N % 

Branca 7318 6,43  7301 6,52  4292 5,3  18911 6,16 
Preta 1822 12,51  2163 12,7  2014 10,28  5999 11,72 
Amarela - -  43 9,56  198 8,22  241 7,67 
Parda 12693 10,71  9886 10,31  7837 7,57  30416 9,56 
Indígena 10 7,94  62 9,64  23 4,91  95 7,68 
Sem declaração 59 12,39  177 12,2  - -  236 11,82 

Total 21902 8,84  19632 8,63  14364 6,94  55898 8,19 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Em relação à taxa por cor/raça, mostrada na Tabela 9.71, é curioso observar que, 

embora em números absolutos o total de indivíduos da cor preta (5.999) que estavam 

trabalhando nos três anos mencionados (1991, 2000 e 2010) represente menor quantidade que 

das cores parda (30.416) e branca (18.911), as taxas de trabalho entre a população infantil de 

cor/raça preta (11,72%) é quase o dobro da branca (6,16%) e também maior que a parda 

(9,56%). Isso se justifica pela diferença populacional. Assim, os dados do IBGE de 2010 

apontam que crianças e adolescentes da cor preta, proporcionalmente, são vítimas mais 

frequentes de violação, no que se refere à sua participação no trabalho infantil, que as pardas e 

brancas. 

 

TABELA 9.72: Famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil cadastradas no 

CadÚnico por Regional Administrativa – Belo Horizonte – 2012. 

Regional 
Famílias 

N % 
Sem informação 78 29,1% 
Centro-Sul 48 17,9% 

Leste 42 15,7% 

Nordeste 20 7,5% 

Norte 20 7,5% 
Oeste 16 6,0% 

Noroeste 14 5,2% 

Barreiro 12 4,5% 

Venda Nova 10 3,7% 
Pampulha 8 3% 
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Total  268 100% 
Fonte: Fonte: PBH/SMPS/GPTR - Dezembro/2012. 

Nota: Elaborado por PBH/SMAAS/GPAS/GEIMA - Equipe de Estudos Territoriais e 

Geoprocessamento - Março/2013 

 

Como se verifica pela Tabela 9.72, dentre as Regionais Administrativas de Belo 

Horizonte, o maior percentual está sem informação (29,1%). Entre as regionais, a que 

concentra maior proporção de famílias cadastradas com casos de trabalho infantil é a Centro-

Sul, com 17,9% (48), seguida da Leste com 15,7% (42). Nordeste e Norte estão em terceiro 

lugar, apresentando a mesma quantidade, com 7,5% (20) cada uma. As que apresentaram 

menores índices foi Pampulha, com 3% (8) e Venda Nova com 3,7% (10). Chama atenção 

também o fato de o número de famílias cadastradas com casos de trabalho infantil mostrar-se 

muito inferior ao número de casos registrados pelo Censo do IBGE, que totalizou 5.926. 

Estudos apontam para a relação do trabalho infantil com a condição socioeconômica 

da família (Sgarbi & Ferrante, 2010), sendo a pobreza sua motivação mais significativa.  

Aliado a isto, está presente uma ideologia que naturaliza o trabalho precoce e o favorece a 

partir da consideração de que ele responde a uma necessidade formativa e disciplinadora para 

os indivíduos oriundos das classes empobrecidas, situação que dissimula a violência aí 

implícita.  

Destacamos ainda que o tráfico de drogas se insere na lista das piores formas de 

trabalho infantil, o que sugere que tal atividade, quando realizada nesta faixa etária, trata-se de 

uma violação de direitos, devendo, nestes casos, torná-los alvos de medidas protetivas e não 

punitivas. Contudo, não localizamos na rede de atendimento essa percepção do tráfico de 

drogas como, primeiramente, uma violação de direitos. Com a criminalização dos jovens que 

participam destas atividades ilegais, seu acesso à rede de atendimento socioassistencial fica 

prejudicado. Desta forma, erradicar essa pior forma de trabalho infantil, como previsto nas 

metas nacionais, torna-se inviável uma vez que os adolescentes estão sendo criminalizados. 

Essa situação descrita anteriormente promove a estagnação dos avanços obtidos com a 

promulgação do ECA. O Código Penal de 1940, a partir do qual o Estatuto se baseia para 

definir os atos infracionais, refere-se a uma fase anterior à Constituição Federal. E a Nova Lei 

de Entorpecentes, de 2006, veio agravar ainda mais a situação, equiparando essa atividade aos 

crimes hediondos e, com isso, gerando um endurecimento na punição e aumento das 

apreensões relacionadas a este ato
4
.  

                                                 
4
 Ver na seção a respeito do perfil dos adolescentes atendidos no CIA/BH. 
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Como se não bastasse, atualmente está sendo discutido um projeto de lei para redução 

da maioridade penal, que encontra forte apoio em alguns setores da sociedade, e que poderá 

fazer com que adolescentes a partir de 16 anos cumpram pena no sistema prisional comum 

junto com os adultos, contrariando as prescrições de documentos internacionais sobre o 

tratamento de adolescentes autores de atos tipificados como infracionais, além de se tratar de 

alteração de cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988. 

 

9.6.2.1 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI  

 

Como dito anteriormente, as informações a respeito do PETI descritas nesta seção 

foram colhidas a partir de um questionário eletrônico respondido por seus representantes. O 

PETI foi implantado em 2001, com o objetivo de desenvolver um conjunto de ações 

articuladas para combate ao trabalho infantil em Belo Horizonte, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social – SMAAS, através da Gerência de 

Inserção Especial de Média Complexidade – GEINE, responsável pelo programa. Cabe a esta 

gerência a função de estabelecer diretrizes para as ações de combate à exploração da mão de 

obra infantojuvenil, a mendicância e trabalho infantil nas ruas e o trabalho infantil doméstico, 

contribuindo para a sua erradicação. 

O PETI em Belo Horizonte atua sob três eixos estruturados e articulados com as 

seguintes áreas executoras e corresponsáveis pela sua implementação: 1) Gestão 

Compartilhada; 2) Atendimento às crianças, adolescentes e famílias; 3) Sensibilização e 

conscientização da sociedade. 

Sobre a gestão compartilhada, trata-se de uma gestão interinstitucional e intersetorial 

que visa convergir esforços através da articulação da rede socioassistencial e dos Órgãos de 

Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, para erradicação do trabalho infantil 

na cidade de Belo Horizonte. Importante destacar a existência do Termo de Cooperação 

Técnica do município de Belo Horizonte,  que estabelece ações conjuntas com o propósito de 

retirar crianças e adolescentes da situação de exploração do trabalho infantojuvenil no 

município, promovendo as medidas protetivas cabíveis em relação aos mesmos e a suas 

respectivas famílias. 

Tais ações são discutidas, elaboradas e articuladas em reuniões de trabalho que 

acontecem mensalmente no espaço da Comissão Municipal Interinstitucional Permanente de 

Erradicação do Trabalho Infantil –  COMPETI, composta pelos diversos atores que compõem 

o Sistema de Garantia de Direitos na cidade de Belo Horizonte. 
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O atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias é viabilizado por vários 

serviços do SUAS: a identificação da situação é realizada principalmente pelo Serviço 

Especializado em Abordagem Social nas Ruas nos principais corredores e pontos de 

ocorrência de trabalho infantil na cidade; a inserção no acompanhamento sociofamiliar se dá a 

partir de um diagnóstico do caso, que pode indicar o acompanhamento realizado  pelo Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, vinculado aos 

Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), bem como o 

acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF (CRAS) 

e/ou encaminhamento para acolhimento institucional, uma vez detectada tal necessidade; 

inserção em atividades de jornada ampliada desenvolvidas por meio de programas de 

socialização de 7 a 14 anos, hoje absorvidas pela Escola Integrada, da rede municipal de 

ensino, inserção na educação infantil/UMEIs e inserção das famílias no programa de 

transferência de renda Bolsa Família/PETI, bem como acesso a outros benefícios sociais de 

acordo com a necessidade e/ou demanda do grupo familiar – cursos profissionalizantes, 

Beneficio de Prestação Continuada, Cesta Básica, dentre outros. Além disso, também é 

realizada uma agenda de mobilização e campanhas durante o ano com o intuito de sensibilizar 

e conscientizar a sociedade sobre os malefícios do trabalho infantojuvenil. 

Segundo informações fornecidas pelos representantes do PETI/GEINE/SMAAS, em 

2009, houve um total de 1092 atendidos no PETI em Belo Horizonte. Este número caiu para 

817 em 2010 e 786 casos em 2011. O número de atendidos se mostra inferior aos números de 

casos registrados pelo Censo do IBGE. Entretanto, o Censo também mostrou queda no 

número de casos nos três anos mencionados. Embora não tenham sido fornecidas informações 

quantificadas a respeito dos tipos de atividades exercidos, fomos informados que as mais 

comuns são a venda de alimentos, seguida de mendicância e vigilância/lavagem de carros. Em 

seguida, a Tabela 9.73 traz  a quantidade de atendidos no PETI por Regional Administrativa 

para os anos de 2011 e 2012. 

 

TABELA 9.73: Famílias atendidos no PETI por Regional Administrativa – Belo Horizonte – 2011 e 

2012 

Regional 
Famílias 

N % 
Centro-Sul 138 24 
Leste 123 21,4 
Norte 61 10,6 
Barreiro 53 9,2 
Nordeste 49 8,5 
Oeste 47 8,2 
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Noroeste 44 7,7 
Venda Nova 35 6,1 
Pampulha 25 4,3 

Total 575 100 
Fonte: GEINE/SMAAS/PBH 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

Como podemos ver pela Tabela 9.73, a frequência de atendimentos segue, em geral, a 

mesma tendência dos cadastros de famílias com casos de trabalho infantil no CadÚnico, tendo 

a Regional Centro-Sul com a maior proporção de casos, com 24% (138), seguida da Leste 

com 21,4% (123). E com menor proporção, temos também a Pampulha, com 4,3% (25) e 

Venda Nova, com 6,1% (35). 

Como prioridade para o aprimoramento do Programa, foi apontado o investimento na 

efetivação da intersetorialidade e complementaridade das políticas públicas com definição de 

competências específicas de cada política e pactuação permanente de fluxos de ações 

prioritárias. 

Segundo os representantes do PETI, apesar das ações voltadas à erradicação da 

exploração do trabalho infantojuvenil em Belo Horizonte, vários fatores contribuem para a 

reprodução do fenômeno não só em nosso país, como em todo o mundo. Além disso, as 

formas de exploração do trabalho infantojuvenil que mais persistem no país são as mais 

difíceis de serem fiscalizadas, como é o caso do trabalho doméstico, a exploração sexual 

comercial, o trabalho vinculado ao tráfico de drogas ou àquelas exercidas no âmbito da 

informalidade. 

Sobre as parcerias do Programa, relataram que existe uma parceria interinstitucional 

que estabelece ações conjuntas no combate à situação de exploração do trabalho 

infantojuvenil no município de Belo Horizonte, promovendo as medidas protetivas cabíveis 

em relação às vítimas de violação e suas respectivas famílias. O PETI atua juntamente com os 

serviços e equipamentos municipais da Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte, dentre 

outros; Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Ministério Público do Trabalho 

(Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de Minas Gerais), Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares. 

Em Belo Horizonte, no ano de 2011, a Politica de Assistência Social, que até então 

desenvolvia atividades de jornada ampliada por meio de parceria com ONGs, em articulação 

com a Secretaria Municipal de Educação, incorpora as atividades de jornada ampliada às 

escolas de tempo integral, de modo que o público com vivência de exploração de trabalho 

infantojuvenil seja prioridade. 
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Para os representantes do PETI, as condições precárias de vida das camadas menos 

favorecidas economicamente da população também contribuem para a inserção de crianças e 

adolescentes precocemente no mundo do trabalho. As classes médias ou privilegiadas 

entendem o trabalho como um valor para os seus filhos, mas referem-se a um trabalho que no 

futuro garantirá boa remuneração, qualidade de vida e nunca sem desconsiderar o valor de 

uma educação de qualidade. Assim, acreditam que o trabalho defendido como valor para as 

classes menos favorecidas é como um meio para livrá-los de situações de abandono, 

delinquência, vadiagem, ou seja, defende-se qualquer trabalho como instrumento para se 

educar de alguma forma crianças que podem desestabilizar a ordem social.  

Ressaltaram também que a sociedade não pode ser conivente com a reprodução da 

desigualdade social, sustentando o argumento de que o trabalho dignifica e edifica a 

personalidade de crianças, e assim, privando-as de viver o período da infância e adolescência. 

Daí a importância das políticas públicas oferecerem igualdade de oportunidades para todas as 

crianças, pavimentando, assim, um terreno propício para que ela se desenvolva e faça suas 

escolhas ao longo da vida da maneira mais saudável e responsável.  

Para que esse projeto se consolide, afirmam que é necessário o trabalho conjunto dos 

órgãos que integram o sistema de garantia de direitos, do poder público e sociedade civil. 

Acreditam que uma educação de qualidade ajudará a criança e o adolescente a serem mais 

felizes no presente e a adquirir desde cedo competências e habilidades necessárias a sua futura 

inserção no mundo do trabalho. 

 

9.6.2.2 Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente 

 

Em 1994, foi criada, por iniciativa do então Delegado Regional do Trabalho em Minas 

Gerais, a Câmara Interinstitucional de Proteção ao Trabalhador Adolescente – CIPTA, cuja 

finalidade era propor medidas que visavam à erradicação do trabalho infantil, à 

profissionalização e à proteção ao trabalho do adolescente. Assim, a Delegacia Regional do 

Trabalho em Minas Gerais desempenhou o seu papel legal, implementando a notificação de 

empresas visando ao cumprimento de cotas de aprendizagem.  

A partir de 2002, em reunião plenária, a CIPTA teve seu nome alterado para Fórum 

Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente – FECTIPA, 

continuando como órgão deliberativo e funcionando no âmbito da circunscrição da Delegacia 
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Regional do Trabalho em Minas Gerais. Essa mudança de nome justificou-se para dar 

transparência ao papel de também erradicar o trabalho infantil em Minas Gerais. 

A existência do FECTIPA tem ações relevantes, das quais destacaram: a realização de 

palestras em escolas de ensino fundamental e médio, bem como universidades, objetivando 

conscientizar o público sobre os malefícios do trabalho infantojuvenil; participação em outros 

fóruns como o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Fórum 

Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual 

Comercial de Criança e Adolescente, Comissão Municipal de Belo Horizonte e Estadual do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Rede de Medidas Socioeducativas e Rede de 

Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. O FECTIPA coordenou, em 1999, o movimento no 

Estado para a realização da Marcha Global Contra o Trabalho Infantil e pela Educação. O 

FECTIPA também elabora recomendações que dizem respeito a pontos polêmicos expressos 

em Projetos de Lei, Decretos, etc., como o regime de trabalho educativo, estágio, jornada de 

trabalho do aprendiz, etc. Diversos Pactos e Termos de compromisso/cooperação foram 

assinados com Conselhos Tutelares, Prefeitos, Associações de Classe, dentre outros. 

Com participação ativa nas plenárias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no 

que se refere à apresentação e acompanhamento  de emendas parlamentares ao PPAG – Plano 

Plurianual de Ação Governamental, o FECTIPA apresentou em 2007 e foi aprovada para o 

PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –  a emenda “Objetivos estratégicos a 

erradicação do trabalho infantil”,  onde prevê a redução de 150.000 crianças e adolescentes 

afastadas do trabalho infantil até 2011 e a erradicação do trabalho infantil no Estado de Minas 

Gerais até 2023. 

No que diz respeito a parcerias, contando com colaboradores como a Gráfica e Editora 

“O Lutador” e a FUNJOBI - Fundação São João Bosco para Infância, e a jornalista Gisele 

Fonseca, no período de dezembro 1998 a dezembro de 2009, publicaram  quadrimestralmente 

o ”Informativo do FECTIPA”,  com tiragem de 5.000 exemplares. A partir de março de 2011, 

publicaram o 1.º Boletim Eletrônico “Aprendiz UAI”, com periodicidade trimestral e ampla 

divulgação para todos os parceiros.  

Sobre os desafios e dificuldades no que se refere ao combate ao trabalho infantil em 

Belo Horizonte, apontaram a falta e a desestruturação das equipes de abordagem que atuam 

junto à população de rua. Alertaram também para as crianças com menos de 10 anos que 

andam pelas noites de Belo Horizonte, vendendo produtos diversos, e para a necessidade de 

haver campanhas o ano inteiro para conscientizar a população inclusive sobre a sua 

responsabilidade de não comprar objetos vendidos por crianças e adolescentes. 
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Por meio do FECTIPA,  também tivemos acesso aos microdados do Censo do IBGE 

de 2010, a respeito do trabalho infantil em Belo Horizonte. Os dados do Censo IBGE devem 

ser analisados levando em consideração que a pesquisa é realizada nos domicílios e não nos 

locais de trabalho. As análises de microdados do Censo chama atenção ao fato de que a 

existência de diversas cidades ao redor da capital com alto índice de trabalho infantil, pode 

significar que estas crianças e adolescentes estejam  exercendo as atividades laborativas na 

capital.  

O trabalho infantil em Belo Horizonte mostrou-se disperso em um grande número de 

atividades e ocupações, merecendo destaque, por possuírem maior incidência, as atividades 

de: salão de beleza e cabeleireiras, construção civil, bares e restaurantes, oficinas mecânicas 

de automóveis e motocicletas, mercados e supermercados e lava jatos, especialmente em 

bairros de periferia. Foi também apontado um alto percentual de trabalho infantil doméstico, 

com relação de emprego: 929 crianças a adolescentes trabalham como empregados 

domésticos, na faixa etária de 10 a 15 anos. Foi identificado também trabalho infantil na 

ocupação de motoristas e motociclistas, em especial na entrega de gás nos bairros e distritos 

da periferia e motorista de entregas de materiais de construção e produtos hortifrutigranjeiros.  

A discriminação detalhada das ocupações das crianças e adolescentes no trabalho infantil 

identificadas no Censo 2010 do IBGE encontra-se nas tabelas a seguir.  

 

TABELA 9.74: População de crianças e adolescentes em situação de trabalho sem registro, de 10 a 15 

anos, por ocupação segundo a CBO – Belo Horizonte – 2010. 

Descrição Segundo o Código Brasileiro de Ocupações - CBO  N % 

Ocupações mal definidas 559 12,92 

Balconistas e vendedores de lojas 497 11,48 

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 413 9,54 
Cuidadores de crianças 335 7,74 

Trabalhadores elementares da construção de edifícios 307 7,09 

Escriturários gerais 169 3,90 
Mensageiros, carregadores de bagagens e entregadores de encomendas 154 3,56 

Balconistas dos serviços de alimentação 119 2,75 

Mecânicos e reparadores de veículos a motor 107 2,47 

Cabeleireiros 102 2,36 
Lavadores de veículos 96 2,22 

Artistas plásticos 86 1,99 

Atletas e esportistas 84 1,94 

Caixas e expedidores de bilhetes 77 1,78 
Secretários (geral) 74 1,71 

Trabalhadores de limpeza de interior de edifícios, escritórios, hotéis e 

outros estabelecimentos 
70 1,62 

Condutores de caminhões pesados 54 1,25 

Especialistas em tratamento de beleza e afins 53 1,22 
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Descrição Segundo o Código Brasileiro de Ocupações - CBO  N % 

Vendedores a domicilio 50 1,16 

Artesãos de pedra, madeira, vime e materiais semelhantes 50 1,16 
Trabalhadores de centrais de atendimento 46 1,06 

Trabalhadores de controle de abastecimento e estoques 38 0,88 

Repositores de prateleiras 38 0,88 

Empacotadores manuais 37 0,85 
Técnicos em assistência ao usuário de tecnologia da informação e das 

comunicações 
34 0,79 

Trabalhadores de serviços de correios 33 0,76 
Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes 33 0,76 

Recepcionistas em geral 32 0,74 

Trabalhadores elementares da indústria de transformação não classificados 

anteriormente 
31 0,72 

Padeiros, confeiteiros e afins 30 0,69 

Operadores de máquinas para fabricar produtos de borracha 30 0,69 
Sapateiros e afins 29 0,67 

Condutores de automóveis, taxis e caminhonetes 29 0,67 

Trabalhadores do serviço de pessoal 26 0,60 

Demonstradores de lojas 26 0,60 
Reparadores de bicicletas e afins 26 0,60 

Ajudantes de professores 24 0,55 

Mecânicos e ajustadores eletricistas 24 0,55 

Pintores e empapeladores 23 0,53 
Artesãos não classificados anteriormente 23 0,53 

Carregadores 23 0,53 

Trabalhadores de arquivos 22 0,51 

Chapistas e caldeireiros 21 0,49 
Carpinteiros 20 0,46 

Condutores de motocicletas 20 0,46 

Técnicos em operações de tecnologia da informação e das comunicações 18 0,42 

Tapeceiros, colchoeiros e afins 17 0,39 
Ajudantes de cozinha 17 0,39 

Trabalhadores ambulantes dos serviços e afins 17 0,39 

Trabalhadores de cuidados pessoais em instituições 16 0,37 

Outros professores de idiomas 15 0,35 
Reguladores e operadores de máquinas-ferramentas 15 0,35 

Encadernadores e afins 14 0,32 

Garçons 13 0,30 
Modelos de moda, arte e publicidade 12 0,28 

Total 4328 100 
Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

A Tabela 9.74 mostra as atividades sem registro realizadas por crianças e adolescentes 

entre 10 e 15 anos, por tipo de ocupação, segundo o Cadastro Brasileiro de Ocupações – 

CBO. Como podemos ver, entre os tipos de trabalho infantil realizado por crianças e 

adolescentes, segundo o IBGE, em 2010, predominaram as ocupações mal definidas, com 

12,92% (559); seguidas de balconistas e vendedores de lojas, com 11,48% (497); serviços 
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domésticos com 9,54% (413); cuidadores de crianças com 7,74% (335) e trabalhadores da 

construção de edifícios com 7,09% (307). 

 

TABELA 9.75: População de crianças e adolescentes em situação de trabalho, sem registro, de 10 a 15 

anos, por atividade do empregador – Belo Horizonte – 2010. 

Descrição segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE N % 

Serviços domésticos 929 21,24 

Atividades mal definidas 291 6,65 

Atividades de comércio não especificadas 205 4,69 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 188 4,30 

Manutenção e reparação de veículos automotores 184 4,21 

Atividades de construção não especificadas 160 3,66 

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza 153 3,50 

Comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem 108 2,47 
Comércio de produtos novos não especificados anteriormente 94 2,15 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 88 2,01 

Supermercado e hipermercado 86 1,97 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 74 1,69 

Fabricação de produtos diversos 74 1,69 

Comércio de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações 65 1,49 

Serviços de limpeza e de apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 59 1,35 

Armazenamento, carga e descarga 55 1,26 

Outras atividades de ensino 54 1,23 

Atividades esportivas 52 1,19 

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 51 1,17 

Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, odontológicos e de 

cosméticos e perfumaria 
50 1,14 

Atividades imobiliárias 49 1,12 

Atividades de educação não especificadas 48 1,10 

Construção de edifícios 47 1,07 

Transporte rodoviário de passageiros 47 1,07 

Impressão e reprodução de gravações 44 1,01 

Serviços de escritório e apoio administrativo 35 0,80 

Outros serviços coletivos prestados pela administração pública – estadual 34 0,78 

Atividades de correio 33 0,75 

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 32 0,73 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 32 0,73 

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de 

saúde 
31 0,71 

Fabricação de produtos de borracha 30 0,69 

Serviços especializados para construção 30 0,69 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida 29 0,66 
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Descrição segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE N % 

Horticultura 28 0,64 

Administração publica e regulação da política econômica e social – federal 28 0,64 

Administração publica e regulação da política econômica e social – estadual 28 0,64 

Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados 

anteriormente 
27 0,62 

Comércio de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação 27 0,62 
Atividades auxiliares dos transportes e atividades relacionadas à organização do 

transporte de carga 
27 0,62 

Condomínios prediais 26 0,59 

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos 26 0,59 

Atividades de malote e de entrega 25 0,57 

Preparação de fibras, fiação e tecelagem 24 0,55 

Atividades paisagísticas 24 0,55 

Creche 24 0,55 

Fabricação de móveis 23 0,53 

Fabricação de artefatos para pesca e esporte e de brinquedos e jogos recreativos 23 0,53 

Comércio de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas 23 0,53 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 23 0,53 

Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais 23 0,53 

Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto eletrodomésticos 22 0,50 

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 22 0,50 

Serviços auxiliares à educação 22 0,50 

Outras atividades de serviços pessoais 22 0,50 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios, sob medida ou não 21 0,48 
Lojas de departamento e outros comércios não especializados, sem predominância de 

produtos alimentícios 
21 0,48 

Lavoura não especificada 20 0,46 

Comércio de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto para veículos 

automotores 
20 0,46 

Comércio de veículos automotores 18 0,41 

Atividades de prestação de serviços de informação 18 0,41 

Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 17 0,39 

Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios 17 0,39 

Comércio de eletrodomésticos, móveis e outros artigos de residência 17 0,39 

Atividades de vigilância, segurança, transporte de valores e investigação 17 0,39 

Atividades de tele atendimento 17 0,39 

Atividades de assistência à saúde humana integradas com assistência social, inclusive 

prestadas em residências 
17 0,39 

Telecomunicações 16 0,37 

Administração pública - esfera não especificada 16 0,37 

Pré-escola e ensino fundamental 15 0,34 
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Descrição segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE N % 

Educação superior 14 0,32 

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 13 0,30 

Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 11 0,25 

Fabricação de outros produtos alimentícios 11 0,25 

Total 4.374 100 

Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

 

A Tabela 9.75 mostra as crianças e adolescentes em situação de trabalho sem registro, 

de 10 a 15 anos, por atividade do empregador. Predominou o setor de serviços domésticos 

com 21,24% (929), seguido pelas atividades mal definidas com 6,65% (291), atividades de 

comércio com 4,69% (205), restaurantes e serviços de alimentação e bebidas com 4,35% 

(188), manutenção e reparação de veículos automotores com 4,21% (184), atividades de 

construção com 3,66% (160) e cabeleireiros e atividades de tratamento de beleza com 3,5% 

(153). 

 

TABELA 9.76: Crianças e adolescentes em situação de trabalho por conta própria, de 10 a 15 anos – 

Belo Horizonte – 2010. 

CNAE da atividade do empregador Descrição segundo a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas - CNAE 
N % 

Cabeleireiros Cabeleireiros e outras atividades de 

tratamento de beleza 
155 9,1 

Trabalhadores elementares da construção 

de edifícios 
Serviços especializados para construção 138 8,1 

Especialistas em tratamento de beleza e 

afins 
Cabeleireiros e outras atividades de 

tratamento de beleza 
101 5,9 

Vendedores ambulantes (exclusive de 

serviços de alimentação) 
Comércio ambulante e feiras 100 5,8 

Operadores de máquinas de costura Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios, sob medida ou não 
67 3,9 

Lavadores de veículos Manutenção e reparação de veículos 

automotores 
62 3,6 

Pedreiros Comércio de produtos novos não 

especificados anteriormente 
57 3,3 

Mecânicos e reparadores de veículos a 

motor 
Manutenção e reparação de veículos 

automotores 
50 2,9 

Garçons Comércio de produtos alimentícios, bebidas e 

fumo 
47 2,7 

Ocupações mal definidas Administração publica e regulação da política 

econômica e social – estadual 
46 2,7 

Atendentes de bar Restaurantes e outros estabelecimentos de 

serviços de alimentação e bebidas 
42 2,5 

Comerciantes de lojas Atividades de comércio não especificadas 41 2,4 

Ocupações mal definidas Outras atividades profissionais, científicas e 

técnicas não especificadas anteriormente 
38 2,2 
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CNAE da atividade do empregador Descrição segundo a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas - CNAE 
N % 

Cuidadores de crianças Transporte rodoviário de passageiros 36 2,1 

Músicos, cantores e compositores Atividades de televisão 30 1,8 

Empacotadores manuais Outras atividades de serviços prestados 

principalmente às empresas 
29 1,7 

Cuidadores de crianças Atividades mal definidas 27 1,6 

Comerciantes de lojas Atividades de alimentação não especificadas 27 1,6 

Classificadores de resíduos Coleta, tratamento e disposição de resíduos; 

recuperação de materiais 
26 1,5 

Trabalhadores de centrais de atendimento Atividades mal definidas 25 1,5 
Ocupações mal definidas Fabricação de produtos industriais não 

especificados 
25 1,5 

Vendedores de quiosques e postos de 

mercados 
Comércio ambulante e feiras 24 1,4 

Profissionais de ensino não classificados 

anteriormente 
Atividades de educação não especificadas 24 1,4 

Inspetores de saúde laboral, ambiental e 

afins 
Criação de aves 23 1,3 

Ocupações mal definidas Serviços especializados para construção 23 1,3 

Artistas plásticos Atividades mal definidas 22 1,3 
Carregadores Impressão e reprodução de gravações 20 1,2 

Mecânicos-instaladores de sistemas de 

refrigeração e climatização 
Serviços especializados para construção 20 1,2 

Mecânicos e reparadores de máquinas 

agrícolas e industriais 
Comércio de máquinas, aparelhos e 

equipamentos, exceto eletrodomésticos 
20 1,2 

Trabalhadores elementares da 

agropecuária 
Lavoura não especificada 19 1,1 

Magarefes e afins Comércio de produtos alimentícios, bebidas e 

fumo 
19 1,1 

Comerciantes de lojas Comércio de eletrodomésticos, móveis e 

outros artigos de residência 
19 1,1 

Carregadores Armazenamento, carga e descarga 19 1,1 

Vendedores ambulantes de serviços de 

alimentação 
Serviços ambulantes de alimentação 19 1,1 

Técnicos de radiodifusão e gravação 

audiovisual 
Educação superior 19 1,1 

Pessoas que realizam várias tarefas Atividades mal definidas 18 1,1 

Pedreiros Serviços especializados para construção 18 1,1 
Carregadores Comércio de produtos alimentícios, bebidas e 

fumo 
17 1,0 

Ocupações mal definidas Transporte rodoviário de passageiros 17 1,0 
Condutores de automóveis, taxis e 

caminhonetes 
Transporte rodoviário de passageiros 17 1,0 

Ocupações mal definidas Comércio de artigos do vestuário, 

complementos, calçados e artigos de viagem 
16 0,9 

Cozinheiros Atividades de comércio não especificadas 16 0,9 
Cabeleireiros Atividades mal definidas 15 0,9 

Ocupações mal definidas Cultivo de café 15 0,9 

Condutores de veículos e máquinas de 

tração animal 
Transporte rodoviário de carga 15 0,9 

Pedreiros Coleta, tratamento e disposição de resíduos; 14 0,8 
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CNAE da atividade do empregador Descrição segundo a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas - CNAE 
N % 

recuperação de materiais 

Ocupações mal definidas Manutenção e reparação de veículos 

automotores 
14 0,8 

Pedreiros Atividades mal definidas 13 0,8 

Ocupações mal definidas Extração de pedras, areia e argila 13 0,8 

Técnicos em assistência ao usuário de 

tecnologia da informação e das 

comunicações 

Atividades dos serviços de tecnologia da 

informação 
12 0,7 

Dietistas e nutricionistas Outros serviços coletivos prestados pela 

administração pública – estadual 
12 0,7 

Artistas plásticos Fabricação de produtos diversos 10 0,6 

Total   1.711 100 
Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

A Tabela 9.76 mostra os dados sobre as crianças e adolescentes em situação de 

trabalho por conta própria, de 10 a 15 anos. A atividade mais frequente, identificada pelo 

Censo 2010 do IBGE, foi a de cabeleireiros, com 9,1% (155). Em seguida, vieram os 

trabalhos na construção de edifícios com 8,1% (138), tratamentos de beleza e afins com 5,9% 

(101), o trabalho como vendedores ambulantes com 5,8% (100), operadores de máquina de 

costura com 3,9% (67), lavadores de veículos com 3,6% (62) e pedreiros com 3,3% (57). 

 

 
TABELA 9.77: Crianças e adolescentes em situação de trabalho por conta própria, de 10 a 15 anos –

Belo Horizonte – 2010. 

Descrição da Classificação Brasileira de 

Ocupações 
Descrição da Classificação Nacional e 

Atividades Econômicas  
N % 

Criadores de gado e trabalhadores qualificados 

da criação de gado 
Criação de suínos 52 30,4 

Trabalhadores elementares da pecuária Criação de aves 35 20,5 

Agricultores e trabalhadores qualificados no 

cultivo de hortas, viveiros e jardins 
Horticultura 31 18,1 

Trabalhadores elementares da pecuária Lavoura não especificada 27 15,8 

Avicultores e trabalhadores qualificados da 

avicultura 
Horticultura 26 15,2 

Total   171 100 

Fonte: Censo IBGE 2010.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

 

Em relação aos trabalhos para subsistência na economia familiar que apresentaram 

menor proporção em relação às demais atividades já descritas, com um total de 171 registros,  

mostrados na Tabela 9.10, há 30,4% (52) das crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos 
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trabalhando na criação de suínos;  20,5% (35) na criação de aves;  18,1% (31) na horticultura, 

15,8% (27) na lavoura e 15,2% (26) na avicultura. 

 

9.6.3 Violência e Exploração Sexual e Comercial 

 

Os dados da Pesquisa Amostral nos Conselhos Tutelares, anteriormente expostos, 

apresentam algumas informações sobre o número de crianças e adolescentes atendidos nestes, 

devido às violações sexuais. Nesta seção, apresentamos os dados das taxas de atendimento no 

Sistema Único de Saúde – SUS de crianças submetidas a violações sexuais, disponibilizados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, do Ministério da Saúde. 

 

TABELA 9.78: Atendimentos pelo SUS de crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos, por tipos de 

violências sexuais - Belo Horizonte, 2011. 

Tipos de 

Violência sexual 

Estupro 

(%) 

Assédio 

sexual 

(%) 

Atentad

o viol. 

ao pudor 

(%) 

Exploração 

sexual 

(%) 

Pornograf

ia infantil 

(%) 

Total de 

Atendimentos 

de violência 

sexual 

(N) 

 

Taxa geral 

de 

violência 

sexual 

(por 100 

mil) 

Frequência de 

atendimentos 

88 41 24 12 11 145 22,9 

Fonte: SINAN/SVS/MS, 2011.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013 

 

O número total de atendimentos de crianças e adolescentes no SUS, em 2011, por 

violência sexual foi de 145, sendo que cada atendimento pode ser registrado mais de um tipo 

de violação, ou seja, mais de um tipo de violência sexual. Assim, as taxas de cada tipo desta 

violência mostram o cálculo feito a partir da relação entre o número de ocorrências de cada 

uma, mostrando, portanto, a frequência entre elas. Entre as violações registradas nos 

atendimentos do SUS, o estupro foi a mais frequente, aparecendo em 88% dos atendimentos; 

em seguida,  o assédio sexual, presente em 41%;  o atentado violento ao pudor, em 24%;  a 

exploração sexual, 12%, e a pornografia infantil, que apareceu em 11% dos atendimentos 

realizados. Já a taxa geral de violência sexual registrada no SINAN foi calculada pela 

proporção das violências registradas na faixa etária de 1 a 19 em relação a uma população de 

100 mil crianças e adolescentes atendidos no SUS nesta faixa, apresentando um total de 22,9 

atendimentos em 100 mil. 

Em relação aos programas de atendimento, observamos que estas crianças e 

adolescentes, geralmente,  são atendidas por profissionais que lidam com violações de direitos 

em uma diversidade de temas, por exemplo nos CREAS e no Conselho Tutelar. Devido ao 
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caráter delicado desse assunto e à importância de seu adequado atendimento, para minimizar 

os danos sofridos pelas vítimas, observamos a significativa importância de haver um 

atendimento específico realizado por profissionais especializados nesta área e para essa faixa 

etária.  

 

9.6.4 Crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes: pedofilia e pornografia infantil 

 

Crimes cibernéticos ou digitais são práticas que utilizam os meios eletrônicos, como a 

internet ou novas tecnologias, para ações ilícitas e violações aos Direitos Humanos 

fundamentais
5
. Entre elas, estão as violações aos direitos das crianças e adolescentes 

preconizados no ECA, como a pornografia infantil que, segundo o Artigo 240, se refere a 

"produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente". 

A fim de aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia 

infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas 

relacionadas à pedofilia na internet, foi sancionada a Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 

2008. Esta mudança na legislação buscou corrigir lacunas do ECA que impediam, por 

exemplo, a punição dos indivíduos acusados de pedofilia por distribuir material pornográfico 

com crianças e jovens ou dos provedores de internet responsáveis pelo armazenamento dessas 

imagens. A punição ocorrerá, por exemplo, quando os provedores não retirarem do ar e não  

preservarem as provas de material pornográfico de crianças e adolescentes. 

Para obter informações a respeito dos crimes cibernéticos cometidos contra crianças e 

adolescentes em Belo Horizonte, entramos em contato com a Delegacia de Investigação de 

Crimes Cibernéticos – DEICC e foi encaminhado um questionário via correio eletrônico. 

Segundo as informações fornecidas, o trabalho desta delegacia diz respeito ao tratamento dos 

casos de crimes cibernéticos em geral, incluindo aqueles realizados contra crianças e 

adolescentes, atuando desde o registro da ocorrência até os procedimentos necessários para 

resolução dos casos. 

A partir do registro de caso envolvendo crime sexual contra a criança e adolescente 

através da internet, é elaborada uma rota investigatória a fim de apurar a materialidade e 

autoria do fato. Para isto, relataram que além dos métodos ordinários de investigação, existem 

meios tecnológicos que auxiliam sua apuração. Entre as principais ocorrências de crimes 

                                                 
5
Fonte: http://www.safernet.org.br. Acesso: 21 de Mar. 2013 
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cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes como vítimas registradas nesta Delegacia, 

foram citados o aliciamento de crianças e adolescentes e o uso de imagens envolvendo sexo 

com crianças, gerando um total de “cerca de 50” ocorrências
6
 destes tipos em 2012. Foi 

relatado que também há casos de Cyber Bullying, que se refere ao envio de mensagens, e-

mails ou recados contendo xingamentos, ofensas e humilhações. Entretanto, não havia dados 

exatos para informarem a este respeito.  

Os crimes contra crianças e adolescentes através da internet, segundo o Delegado que 

respondeu ao questionário, ocupam o 4º lugar do ranking dos registros na Delegacia de 

Polícia. Tal informação foi também divulgada pelo jornal Hoje em Dia, em 03 de dezembro 

de 2012, o qual também afirmou que as denúncias sobre crimes virtuais têm aumentado 50% 

ao ano. Segundo esta reportagem,  em primeiro lugar estão os crimes contra o patrimônio, em 

segundo os crimes contra a honra (calúnia e difamação) e em terceiro, contra a liberdade 

individual (ameaça). O mesmo jornal acrescentou que, em 2011, foram abertos 819 inquéritos 

na DEICC, totalizando uma média de 2,2 por dia, e de janeiro a agosto de 2012, houve 793 

aberturas de inquéritos, ou 3,2 por dia. Ou seja, até agosto, já havia quase a mesma quantidade 

do ano anterior todo. 

Não foi possível descrever dados sobre o perfil das vítimas, pois foi respondido que 

não havia dados a respeito. Já em relação ao perfil do violador, informaram que “geralmente 

se trata de homens entre 40 e 60 anos de idade”. Porém, não sabemos a respeito da precisão 

de tais dados, pois não tivemos acesso a informações detalhadas. O mesmo se pode dizer em 

relação aos registros de casos em Belo Horizonte referentes à prática de pedofilia e 

pornografia infantojuvenil pela internet que, segundo a resposta fornecida, correspondem a 

“aproximadamente 10% da demanda total da Delegacia”. 

Em relação às principais dificuldades encontradas no combate aos crimes digitais 

contra crianças e adolescentes, foi citada a falta de investigadores, de viaturas e verba para 

diligências dos policiais. 

A partir do exposto, concluímos que os dados a respeito dos crimes cibernéticos contra 

crianças e adolescentes estão muito imprecisos para que seja possível fazer análises destas 

violações de direitos. Seria necessária uma pesquisa mais aprofundada para conhecer melhor 

esta realidade e identificar possibilidades de intervenção. 

 

  

                                                 
6
 Este dado foi informado pelo Delegado tomando como base um número aproximado. 
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9.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O rendimento domiciliar per capita apresenta uma quantidade significativa de famílias 

com crianças e adolescentes em situação de pobreza e extrema pobreza, com uma média 

municipal de 22,2%. Tendo em vista os objetivos constitucionais de erradicação da pobreza, 

há ainda muito que se investir em políticas sociais para superação deste quadro. Embora haja 

programas importantes de Assistência Social e de transferência de renda, estes não têm se 

mostrado suficientes para suprir essa necessidade, sendo imperativo propor mudanças 

estruturais.  

Dentro das possibilidades de atuação no âmbito municipal, é recomendável ampliar 

políticas de geração de trabalho e renda para estas famílias, além de programas de 

qualificação  profissional para garantir trabalhos mais bem remunerados. Para tais 

investimentos em geração de trabalho, renda e profissionalização, devem ser observadas as 

regionais com piores índices de rendimento a fim de priorizar maiores investimentos para as 

populações residentes nestes locais (Centro-Sul, Venda Nova, Barreiro, Nordeste, Norte). 

Diante do caráter excludente do mercado de trabalho formal, há que se pensar na ampliação 

de alternativas de geração de trabalho e renda para as famílias, focadas no modelo de 

Economia Solidária e no cooperativismo. 

Apesar dos grandes avanços apresentados no combate à fome e à desnutrição infantil, 

o fato de ainda haver casos de desnutrição grave e moderada em Belo Horizonte sugerem 

ainda a necessidade de continuidade e ampliação dos investimentos nesta área, principalmente 

nas regionais onde, ao invés de redução, está ocorrendo um aumento dos casos (Centro-Sul, 

Leste, Nordeste, Oeste e Venda Nova). Algumas destas regionais, como Centro-Sul, Nordeste 

e Venda Nova, estão entre as que apresentaram os piores índices de quantidade de famílias 

com crianças e adolescentes abaixo da linha de extrema pobreza. Assim,  vemos que as ações 

para erradicação da pobreza, citadas anteriormente, também são necessárias para acabar com 

a desnutrição infantil, que não pode ser sanada a longo prazo apenas com programas 

assistenciais e de transferência de renda. Contudo, a ampliação dos investimentos nos 

programas de abastecimento alimentar já existentes e das inclusões no programa Bolsa 

Família apresentam uma possibilidade mais imediata, enquanto que as demais ações de 

geração de trabalho e renda recomendadas para combate à pobreza poderiam enfrentar o 

problema também a médio e longo prazos. Além disto, há que se incentivar e possibilitar a 

criação de mais programas de agricultura familiar e hortas comunitárias. 
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Diretamente relacionado às condições de pobreza e extrema pobreza, está o trabalho 

infantil. Estudos já apontam para a relação do trabalho infantil com a condição 

socioeconômica da família, sendo a pobreza sua motivação mais significativa. Aliada a isto, 

está presente uma ideologia que naturaliza o trabalho precoce e o favorece a partir da 

consideração de que ele responde a uma necessidade formativa e disciplinadora para os 

indivíduos oriundos das classes empobrecidas, situação que dissimula a violência aí implícita. 

(SGARBI e FERRANTE, 2010. p. 136). 

Apesar das reduções em números absolutos e nas taxas de trabalho infantil mostradas 

pelos dados do Censo 2010, do IBGE, ainda observamos valores acentuados desta prática em 

Belo Horizonte. Assim, um primeiro passo para se buscar a erradicação do trabalho infantil na 

cidade reside na  realização de uma pesquisa mais aprofundada para qualificar os dados sobre 

essa violação de direito, principalmente no que diz respeito às formas mais “invisibilizadas”, 

como o tráfico de drogas e o trabalho doméstico.  

Campanhas mais informativas sobre a importância da proteção de crianças e 

adolescentes no que se refere às condições de trabalho infantil podem auxiliar para que a 

sociedade abrace esta causa e também se torne ativa na proteção deste público. Associado aos 

dados sobre desemprego, este alto índice de trabalho infantil aponta ainda para a inclusão 

produtiva e aumento de renda para seus familiares, a fim de que possam se dedicar ao 

processo educacional, que deve ser priorizado nesta faixa etária. 

Em relação ao abuso de drogas, as informações sobre o perfil dos atendidos no SOS 

Drogas, mostrou um público atendido formado em sua maioria pelo sexo masculino (mais de 

85%), sugerindo a necessidade de estudos qualitativos na perspectiva de gênero. É necessária 

uma melhor compreensão dessa relação entre masculinidade e abuso de drogas para a 

proposição de ações preventivas. Além disso, esse dado corrobora os estudos de Mendes 

(2002) já citado na seção da caracterização sociodemográfica, que correlaciona baixo nível 

financeiro com possibilidade de problemas de abuso de drogas entre homens, pois os 

atendidos no SOS Drogas são, em sua maioria, de baixa escolaridade e renda (até três 

salários), além de a maior parte estar desempregada, sem trabalho nem estudo, e alguns 

realizarem  apenas bicos. 

Outro ponto importante mostrado refere-se à maioria dos atendidos no SOS Drogas se 

constituir de jovens (18 a 24) e pessoas que iniciaram o uso em fases bem precoces da vida, 

principalmente entre 12 e 17 anos, sendo que a quase totalidade (97%) iniciou o uso até 21 

anos. Issso nos leva a crer que as ações preventivas devem atingir prioritariamente a infância 

e adolescência. Para isso, podem ser desenvolvidas campanhas nas escolas, nos equipamentos 
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de saúde e de assistência social com orientações sobre a necessidade de proteção para crianças 

e adolescentes neste âmbito, inclusive a fim de evitar exposição ao uso de drogas lícitas e 

ilícitas no ambiente familiar e de convivência comunitária. 

Ao mostrarem uma mudança significativa na procura do serviço que, em 2006, era 

prioritariamente realizada pelo próprio usuário e em 2011 passou a ser feita principalmente 

pela família, os dados do SOS Drogas sugerem a necessidade de um estudo qualitativo para 

identificar melhor as razões desta mudança nos padrões de procura por atendimento, com o 

objetivo de compreender por que o próprio usuário deixou de ser a principal pessoa a buscar 

por tratamento nesta instituição. O ideal é que sempre a procura seja feita pelo próprio 

usuário, pois sua implicação no tratamento é requisito fundamental para que o mesmo dê 

continuidade e alcance bom resultado. 

Os dados revelaram que a maioria das formas de abuso incluem drogas combinadas - 

mais de 70% -, e que na maioria das combinações o álcool e o tabaco, que são drogas lícitas, 

estão presentes. Isso nos leva a crer que as campanhas preventivas devem focar na proteção 

das crianças e adolescentes em relação ao uso destas drogas, que, embora não determinem 

necessariamente o uso das demais, mostram uma correlação forte com essa probabilidade. 

 Questões socioambientais também estão muito correlacionadas, como podemos ver 

pelo dado que mostrou que quase 90% dos atendidos tinham familiares e/ou possuíam alguém 

do convívio que usava drogas. Assim, reiteramos que as campanhas devem atingir as famílias 

e orientá-las sobre a proteção das crianças, de forma a não presenciarem nem mesmo o uso de 

tabaco e álcool, por exemplo. Um controle dessa exposição na mídia também deve ser 

realizado, principalmente nos horários voltados para a programação infantojovenil. 

Vimos que muitos atendidos no SOS Drogas tiveram problemas judiciais, chegando 

alguns a serem detidos ou presos por problemas relacionados ao uso de drogas, ou por seus 

efeitos, ou por se tratar de substâncias ilegais, ou seja, devido ao tratamento criminalizante 

realizado neste âmbito. Estudos mais detalhados seriam importantes para compreender estes 

tipos de problemas judiciais e suas motivações. No caso de crianças e adolescentes em 

situação de uso e abuso de drogas, primeiramente se deveria considerar a criança e o 

adolescente como vítima de violação de seus direitos, uma vez que devem ser protegidos em 

sua integridade e não, necessariamente, como aqueles que cometem um ato infracional. 

Ações devem ser realizadas no intuito  de oportunizar a rede de proteção a considerar 

um pensamento descriminalizador, principalmente no que diz respeito ao abuso dessas 

substâncias por crianças e adolescentes, agindo por outro lado contra os fornecedores e 

aliciadores que cooptam e viciam as crianças e adolescentes do município, ou seja, as criaças 



147 
 

e adolescentes devem ser encaminhados diretamente para a rede de atendimento e proteção 

para aplicação das medidas protetivas pertinentes, seja na área da saúde ou assistência social, 

sendo tratadas como vítimas que tiveram um direito violado (de proteção à saúde) e não 

apenas como um infrator da lei. 

Outro ponto importante a ser considerado seria sobre crianças e adolescentes 

desaparecidos. Há, primeiramente, que se ampliar as campanhas de conscientização sobre a 

necessidade de não se esperar as 24 ou 48 horas para informar à autoridade policial sobre o 

desaparecimento de crianças e adolescentes, a fim de facilitar os processos de busca. Essas 

informações devem ser disponibilizadas em todos os equipamentos da rede de atendimento. 

Entretanto, deve-se investir também em ações preventivas. Partindo das análises que a 

própria equipe do NUPSS tem realizado sobre as motivações para o desaparecimento, que em 

muitos casos indicam conflitos familiares, devem ser promovidas políticas de atendimento 

psicossocial para famílias e indivíduos. Além do atendimento psicológico, que já é previsto 

nas Unidades Básicas de Saúde, seria importante haver equipes de psicólogos e assistentes 

sociais para acompanhamento dos alunos e suas famílias, tanto em ações individuais quanto 

em grupos, pois as escolas constituem o principal canal de acesso às crianças e adolescentes, 

devido à sua amplitude no atendimento. Isso contribuiria para a prevenção de violações e para 

a promoção de direitos, uma vez que poderiam identificar e trabalhar conflitos e problemas 

vivenciados por eles antes que se tornem mais graves e promovam o abandono das crianças e 

adolescentes do convívio familiar. 

Do total de crianças desaparecidas, a maioria é do sexo masculino, enquanto entre os 

adolescentes, a maioria é do sexo feminino. Quando verificamos apenas o total dos casos 

incluindo as duas faixas etárias, o sexo feminino predomina como principal vítima de 

desaparecimento, com diferença de quase um terço a mais. Isso aponta para uma questão de 

gênero importante influenciando os desaparecimentos, que merece estudos mais aprofundados 

para sua compreensão. 

Atenção especial deve ser dada às regionais  Noroeste, Barreiro e Venda Nova, onde 

acontece maior incidência de desaparecimentos. Também merecem atenção os casos 

relacionados ao envolvimento com tráfico e criminalidade, pois indica falha na proteção 

integral. Inclui-se aí o tráfico de drogas, que tem sido a principal causa de morte violenta na 

infância e juventude. 

Ao compararmos o Mapa da Violência de 2008, que mostra uma correlação entre 

mortes violentas por homicídio e desigualdade, com os dados de Belo Horizonte, em que a 

capital fica em quarto lugar entre cidades onde mais morrem crianças e adolescentes por 
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homicídio e em primeiro lugar em relação ao índice de desigualdade, concluímos que as ações 

de prevenção dos homicídios passam primeiramente por esta questão econômica estrutural a 

ser enfrentada. Entretanto, devido à complexidade de se modificar este contexto social de 

raízes históricas, discutimos a seguir formas de contribuição do CMDCA e demais entidades 

do Sistema de Garantia de Direitos, que assegurem resultados mais imediatos. 

Partindo do fato de que a maior parte destas mortes violentas é relacionada à 

exposição e participação das crianças, adolescentes e jovens em atividades criminalizadas e ao 

tráfico de drogas, mostra-se necessário o posicionamento das entidades de garantia de direitos 

pela consideração da participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas como 

trabalho infantil. Esta atividade se insere na lista das piores formas de trabalho infantil da 

Organização Internacional do Trabalho, sugerindo que, quando realizada nesta faixa etária, 

trata-se de uma violação de direitos, devendo, nestes casos, torná-los alvos de medidas 

protetivas e não punitivas, para não acirrar ainda mais a situação de violação.  

Contudo, não localizamos na rede de atendimento este tipo de concepção. Com a 

criminalização dos adolescentes que participam destas atividades ilegais, seu acesso à rede de 

atendimento socioassistencial fica prejudicado. Sendo assim, como erradicar essa pior forma 

de trabalho infantil, como previsto nas metas nacionais, se os adolescentes estão sendo 

criminalizados? Logo, pensamos que os avanços obtidos com a promulgação do ECA não 

podem se estagnar. O Código Penal de 1940, a partir do qual o Estatuto se baseia para definir 

os atos infracionais, refere-se a uma fase anterior à Constituição Federal. E a Nova Lei de 

Entorpecentes de 2006 veio agravar ainda mais a situação, equiparando essa atividade aos 

crimes hediondos e, com isso, gerando um endurecimento na punição e aumento das 

apreensões relacionadas a este ato
7
.  Portanto, estando em desacordo com a nova perspectiva 

de proteção integral, a atividade de tráfico de drogas deve deixar de ser interpretada como ato 

infracional apenas e passar a ser compreendida como já é definida pela Organização 

Internacional do Trabalho, ou seja, como uma das piores formas de trabalho infantil a ser 

erradicada através da inclusão dos adolescentes em programas socioassistenciais, de 

transferência de renda e inclusão produtiva de suas famílias, mediante acompanhamento por 

equipe profissional especializada. 

A partir disto, sugerimos que a rede de atendimento, principalmente a parte 

responsável pelas crianças e adolescentes explorados no trabalho infantil, assuma a tarefa de 

acolher estes jovens e desenvolver estratégias de enfrentamento do problema, tendo em vista a 

                                                 
7
 Ver na seção a respeito do perfil dos adolescentes atendidos no CIA/BH. 
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meta assumida pelo país de erradicação das piores formas de trabalho presentes na lista da 

OIT até 2015. Para isso, é necessária a realização de uma pesquisa específica sobre a situação 

desses adolescentes, bem como da rede de atendimento e das estratégias que estas podem ou 

não estar desenvolvendo com vistas ao cumprimento de tal meta, a fim de identificar 

possibilidades de intervenção. 

Há de se pensar que, se a inserção dos adolescentes nestas atividades criminalizadas 

está relacionada a questões sociais e econômicas e se as faixas etárias destes jovens coincidem 

com as faixas etárias mais atingidas pelo desemprego, reitera-se a necessidade de inclusão 

produtiva de suas famílias, ampliação de vagas nos programas de jovens aprendizes, além de 

ampliar programas públicos de capacitação profissional. 

Em relação ao problema da violência e exploração sexual e comercial, para o seu 

enfrentamento, além de ações de cuidado para o público que sofre estas violações, é 

necessário ampliar ações preventivas. Entre elas, a presença de uma equipe de atendimento 

psicossocial nas escolas que possa auxiliar, com o acompanhamento de alunos e famílias, a 

identificação de possíveis casos e dar os devidos encaminhamentos. 

Recomendamos também ações para fortalecimento das competências familiares e da 

comunidade em geral, em relação à proteção integral das crianças e adolescentes, através da 

promoção da educação em direitos humanos de crianças e adolescentes em espaços de 

convivência comunitária, conforme orientação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes. 

É importante também ampliar articulação da saúde com os programas especializados 

em atendimento às crianças que sofreram estas violências. Em relação a estes programas, 

outro fato que observamos, é que estas crianças e adolescentes geralmente são atendidas por 

profissionais que lidam com violações de direitos em uma diversidade de temas. Devido à 

delicadeza desse assunto e importância de seu adequado acolhimento para minimizar os danos 

sofridos pelas vítimas, julgamos importante haver um atendimento específico por 

profissionais especializados nesta área. Atenção especial deve ser dada ao período de 

realização de grandes  eventos internacionais, em que há o risco de aumento das atividades de 

turismo sexual de crianças e adolescentes. 

A partir das informações sobre os motivos de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, percebemos que as principais razões se relacionam à negligência e ao abandono, 

que podem ocultar situação de precariedade material. A pesquisa nos Conselhos Tutelares 

também mostrou que o segundo principal agrupamento de violações de crianças e 

adolescentes atendidos, depois do direito à educação, refere-se ao direito à convivência 
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familiar.  Entre estes, predominou a ausência de condições materiais, chamando novamente a 

atenção para a necessidade de erradicação da pobreza e outras diversas vulnerabilidades 

sociais, visto que estas têm um grande impacto sobre os vínculos familiares e comunitários. 

Apesar das orientações legais dispostas no Artigo 23 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que afirmam que "a falta ou a carência de recursos materiais não constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder", ainda está presente a prática 

de afastar crianças de suas famílias por causa da pobreza, embora isto possa não estar 

explícito. O recomendável é que, em lugar de enviar as crianças e os adolescentes para as 

instituições, toda a família seja atendida para que tenha condição de cuidar de seus filhos, 

sendo incluída em programas socioassistenciais, de transferência de renda e até de garantia de 

moradia, se for necessário, como os programas de bolsa aluguel ou Minha Casa, Minha Vida. 

Partindo da constatação de que esta violação pode estar ocorrendo, recomendamos a 

realização do chamado “mutirão de desabrigamento” a ser realizado pelos representantes do 

Sistema de Garantia de Direitos (Juizado, Promotoria, Defensoria, Conselho Tutelar, 

CMDCA, dentre outros) junto às equipes das instituições de acolhimento. Este movimento 

teria o objetivo de fazer um estudo de todos os casos, tanto para verificar possíveis violações 

como as já citadas referentes à ausência da escola e falta de documentos (registro civil) e dar 

encaminhamento a eles, quanto para identificar casos em que a criança ou adolescente possa 

ser desligado da instituição de acolhimento, mediante inserção da família nos programas 

socioassistenciais que se fizerem necessários. Após isto, deve-se cuidar para que se previnam 

novas inserções irregulares. 

Quando não for possível evitar o rompimento dos laços familiares e comunitários, 

deve-se buscar fortalecer ou restaurar aqueles que já se encontram ameaçados ou rompidos. 

Em caso de necessidade de afastamento, a provisoriedade do mesmo deve ser acompanhada 

dos esforços de reintegração da criança e do adolescente na família de origem e, apenas no 

caso da impossibilidade de reintegrar, é que deve haver a destituição do poder familiar e o 

encaminhamento para adoção. Em casos em que não é possível nem a reintegração nem 

encaminhamento para adoção, deve ser realizado plano de atendimento individual que prepare 

o adolescente para a vida independente, com garantia de escolarização, educação 

profissionalizante e encaminhamento para mercado de trabalho e repúblicas de jovens. Nestes 

casos, são necessárias ações para promoção da autonomia do adolescente/ou jovem que está 

em processo de desligamento, desenvolvendo parâmetros para a organização, monitoramento 

e avaliação dessas ações por parte dos órgãos de controle social e defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes. 
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Torna-se necessário romper com concepções e práticas assistencialistas e 

institucionalizantes e garantir que crianças e adolescentes sejam tratados como sujeitos de 

direitos que fazem parte de uma família, de uma vizinhança e da comunidade, utilizando de 

todos os esforços para que estes vínculos sejam protegidos pela sociedade e pelo Estado, 

conforme preveem o ECA e a CF 1988. 

Recomendamos também a realização de ações preventivas para evitar a necessidade de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes, com ampliação dos programas de apoio 

às famílias com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, visando ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Além disso, é preciso desenvolver estratégias mais efetivas de monitoramento e 

avaliação dos serviços, qualificação do profissional e contratação de técnicos especializados. 

Como forma de contribuir para esse melhor controle do atendimento, sugerimos a criação de 

uma função de Orientador Social Voluntário, similar ao que funciona no programa Liberdade 

Assistida, como forma de chamar a sociedade a participar da garantia dos direitos destas 

crianças e adolescentes, conforme previsto no ECA. Este orientador poderia ser o responsável 

pelo acompanhamento das crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, tanto para 

auxiliar no monitoramento da proteção e garantia dos direitos, como no acesso à educação e à 

documentação, que vimos está sendo violado, quanto também para acompanhar a criança em 

atividades de convivência comunitária, para ajudar adolescentes a se inserirem em programas 

de aprendizagem ou trabalho, etc. Todavia, como os demais profissionais, os Orientadores 

Sociais Voluntários necessitam ser capacitados para que se evitem posturas assistencialistas e 

tutelares, que prejudicam a emancipação dos sujeitos atendidos. 

Por fim, recomendamos uma nova pesquisa sobre os abrigos, mas agora de caráter 

qualitativo, a fim de responder questões que não foram passíveis de verificação por meio da 

pesquisa realizada pela Associação Casa Novella, como por exemplo: quais as instituições 

que possuem projeto político pedagógico e a qualidade dos mesmos; se há plano individual de 

atendimento para todas crianças e adolescentes; se estão sendo executados e quais as possíveis 

dificuldades encontradas; produção de indicadores levantados pelo Plano Nacional e no Plano 

Estadual de Convivência Comunitária; como está a situação de famílias com crianças e 

adolescentes em serviço de acolhimento institucional;  investigar se as famílias  das crianças e 

adolescentes desligados estão incluídas e sendo acompanhadas por programas da rede de 

proteção; qualificar as informações sobre as causas do acolhimento para identificar aquelas 

que estejam relacionadas à pobreza e a vulnerabilidades sociais; identificação de ações 

realizadas pelas instituições de acolhimento para promoção da autonomia dos adolescentes em 
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processo de desligamento (por exemplo, encaminhamentos para cursos e trabalho); conhecer a 

formação dos trabalhadores destas instituições. Outra pesquisa importante seria a realização 

de estudos de caso sobre o funcionamento do Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora, em Belo Horizonte, a fim de compreender se este modelo está se mostrando 

adequado para os objetivos aos quais se propõe. 

Além das violações analisadas anteriormente, a Pesquisa Amostral nos Conselhos 

Tutelares também identificou outras violações com frequência significativa, como: atos 

atentatórios ao exercício da cidadania (falta de documentos) com 7,6%, seguido pela violência 

física, com 6,7% e  a violência psicológica, com 2,8% dos registros. 

A falta de documentos (atos atentatórios à cidadania) foi a violação mais frequente na 

Regional Barreiro, com 19,7%. Na Regional Centro-sul, esta violação representou 13,9% dos 

resultados da amostra, e na Oeste, 9,6%, ficando em terceiro lugar entre as principais 

violações. Já na Regional Norte, a violência física ganhou destaque, ficando em segundo lugar 

entre as principais violações, com 15,8%. Na Pampulha, esta violação representou 12,2% dos 

resultados.  

Para prevenir violações dos direitos das crianças e adolescentes em geral, é necessário 

fomentar a criação de programas educativos de orientação e de atendimento a familiares, 

responsáveis, cuidadores ou demais envolvidos em situações de negligência, violência 

psicológica, física e sexual. A participação dos violadores neste tipo de ação deveria ser 

indicada por um órgão competente,  toda vez que algum caso desses chegasse ao 

conhecimento de uma autoridade policial ou equipamento do Sistema de Garantia de Direitos, 

ainda que não houvesse uma condenação pelo Sistema de Justiça.  
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