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“São as crianças que, sem falar, nos ensinam 
as razões para viver. Elas não têm saberes a 
transmitir. No entanto, elas sabem o essencial 
da vida”. 
  

Rubens Alves 



RESUMO 

 
 

Com o aumento da criminalidade no município de Passos/MG no ano de 2010, 
surgiu a necessidade de compreender melhor um projeto social de prevenção à 
criminalidade que acontecia no município, destinado a crianças e adolescentes, e 
cujo resultado se mostrava eficiente para algumas autoridades locais. O objetivo 
da atual pesquisa é, portanto, conhecer e descrever o cotidiano do projeto, 
buscando apreender seus resultados. A metodologia que conduz a pesquisa é de 
base qualitativa e a coleta de dados foi realizada em duas etapas: inicialmente 
imersão no campo de estudo, com observações participantes e conversas 
informais com os atores sociais envolvidos no projeto e, em um segundo 
momento, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os profissionais 
que trabalhavam no projeto. A análise dos dados foi feita por meio de uma 
análise de conteúdo tradicional. Baseado nos dados obtidos, ao analisarmos o 
projeto Juventude Cidadã, constatou-se a existência de fatores positivos e 
negativos, como positivos, podemos citar o baixo número de participantes do 
projeto envolvidos com a criminalidade, a colocação de alguns ex-participantes 
no mercado de trabalho, a integração social que acontecia no projeto, e como 
negativos, destacamos a ausência de direcionamento, ausência de apoio 
governamental, ausência de diálogo entre o projeto e a sociedade. Neste estudo 
foi observado que um projeto social só consegue ter continuidade e longevidade 
quando existe integração entre o capital humano e o material. Acreditamos que a 
criação do Projeto Juventude Cidadã foi importante em termos de 
desenvolvimento regional, ao mostrar que é possível se pensar alternativas 
localmente, partindo das necessidades existentes na comunidade e buscando 
alternativas para os problemas. O Projeto Juventude Cidadã caminhou entre 
condutas hegemônicas, momentos de liberdade e flexibilização de regras, e após 
cinco anos de existência sucumbiu diante das dificuldades, ainda assim, o projeto 
constituiu uma possibilidade efetiva aos participantes e contribuiu inclusive para 
que em novas iniciativas de projetos sociais não se repitam os mesmos erros 
experimentados pelo Projeto Juventude. 

 

 
 
 
Palavras-chave: projetos sociais; criminalidade; desenvolvimento social; crianças; 
adolescentes. 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 

 

With the increase in crime in the city of Passos/ MG in 2010, came the need to better 
understand a project of social crime prevention was happening in the city, aimed at 
children and teenagers, and the result was shown effective for some local authorities. 
The aim of the present study is therefore to discover and describe the daily life of the 
project, seeking to understand their results. The methodology that drives the 
research is basic and qualitative data collection was performed in two stages: initially 
immersed in the field of study, participant observations and informal conversations 
with the actors involved in the project and, in a second phase, interviews were 
conducted semistructured with professionals who worked on the project. Data 
analysis was performed using a traditional content analysis. Based on data obtained, 
when analyzing the Juventude Cidadã project, it was found that there are positive 
and negative factors, such as positive, we can cite the low number of project 
participants involved with the crime, the placement of some former market 
participants work, social integration that occurred in the project, and as negative, we 
highlight the lack of direction, lack of government support, lack of dialogue between 
design and society. In this study it was observed that a social project can only have 
continuity and longevity when there is integration between human capital and 
material. We believe that the creation of the Juventude Cidadã project was important 
in terms of regional development, to show that it is possible to think of alternatives 
locally, starting from the needs in the community and seeking solutions for problems. 
The Juventude Cidadã project walked between hegemonic behavior, moments of 
freedom and flexibility of rules, and after five years of existence succumbed to the 
difficulties, yet the project was an effective possibility to participants and even 
contributed to that new initiatives in social projects not repeat the same errors 
experienced by Project. 
 
 
 
 
Keywords: social projects; crime; social development; childrens; teens. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Como os dados relativos à criminalidade apontam para um aumento do 

protagonismo dos jovens neste cenário, o presente estudo terá como foco criança/ 

adolescentes e o modo como projetos de prevenção podem ser articulados, com 

vistas a reverter esta situação. 

O primeiro tópico da introdução versa sobre os direitos das crianças e 

adolescentes, fazendo-se uma evolução legal. Discutimos a questão do direito ao 

desenvolvimento, perpassando pela qualidade de vida e as políticas públicas. Foi 

feito um histórico da segurança pública para que adentrássemos na questão dos 

projetos sociais e chegássemos ao caso específico do Projeto Juventude Cidadã. 

Discutirmos a questão da criminalidade com foco nas crianças e 

adolescentes é extremamente relevante e atual, tendo em vista os constantes 

problemas enfrentados por nosso país neste sentido e, ao analisarmos essas 

questões sob a ótica de um projeto social, certamente fomentaremos a busca de 

soluções que realmente produzam efeito concreto. 

A busca por alternativas nesse campo foi um motivador essencial para 

que a referida pesquisa fosse desenvolvida, principalmente porque sabemos que 

muitas vezes as políticas públicas direcionadas à questão das crianças e 

adolescentes têm se mostrado ineficazes. 

Sendo assim, cumpre a essa pesquisa, além de aprofundar o 

conhecimento sobre o tema, incentivar a existência de políticas públicas que possam 

realmente solucionar os problemas relativos a crianças e adolescentes envolvidos 

com a criminalidade e ampliar os estudos sobre os projetos sociais que muitas vezes 

são tidos como aliados do poder público na busca por resoluções. 

 

 

1.1 EVOLUÇÃO LEGAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

Inicialmente é importante destacar a evolução legal dos direitos das 

crianças e dos adolescentes. Os instrumentos internacionais começaram a tratar 

sobre o tema antes mesmo da ONU, já que em 1924 a liga das Nações aprovou a 
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Declaração dos Direitos da Criança, de Genebra, e fez algumas recomendações aos 

Estados para que buscassem atender às necessidades das crianças e adolescentes. 

Foi o início de uma preocupação e, depois disso, diversas outras legislações 

surgiram com o mesmo intuito. 

Outro documento importante, para que chegássemos ao parâmetro 

atual, foi a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José da 

Costa Rica, de 1969 que, além de exigir respeito à vida humana tão logo haja a 

concepção, também trouxe em seu bojo a questão do tratamento judicial especial 

nos casos que envolvessem menores, e ainda assegurou que a proteção referente 

às crianças e adolescentes constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado. 

Tal convenção foi ratificada no Brasil no ano de 1992. 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança significou um marco 

para que as crianças e os adolescentes passassem a ser vistos como sujeitos de 

direitos. 

Tavares assevera que: 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 constitui 
um documento marcante na regulamentação do Direito Infanto-juvenil. 
Tanto que dizem os jusinternacionalistas ser o documento normativo que 
tem provocado maior mobilização no mundo inteiro, depois da Declaração 
dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, com o maior número de adesões 
recebidas. (2001, p. 43) 

 

Reconhecer a situação de vulnerabilidade das crianças e adolescentes 

foi um passo importante para que surgissem legislações capazes de atender aos 

anseios sociais. 

A infância passou a ser um período singular de desenvolvimento, 

devendo ter suas peculiaridades respeitadas, contando com todo o respaldo do 

adulto (TAVARES et al, 2011). 

No Brasil, os direitos das crianças e adolescentes também foram 

passando por evoluções ao longo do tempo. 

 

Na ordem jurídica brasileira, leis diversas ao longo do tempo vêm fazendo 
referência à situação das pessoas em menoridade, desde, mesmo, antes da 
existência da legislação especial consubstanciada nos Códigos de Menores 
revogados e, agora, no Estatuto da Criança e do Adolescente (TAVARES, 
2001, p. 59). 



12 

A partir do ECRIAD/ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 

ordenamento jurídico estatal passou a ser baseado na responsabilização do 

adolescente, por meio da instauração do devido processo legal com ritos próprios, 

cujos princípios legais enfatizam que é por causa da infração-crime que se inicia o 

processo judicial (SARTÓRIO, ROSA, 2010).  

O problema recorrente é que muitas vezes, apesar da legislação, a 

aplicação prática dos direitos em questão ainda é deficitária. Vale ressaltar que, 

além de uma legislação que atenda às necessidades específicas das crianças e 

adolescentes, também se faz necessária a criação de meios que viabilizem a 

aplicação desses direitos. 

Segundo Firmo (2005, p. 112): 

 

Não bastaria que a Constituição e as leis proclamassem direitos para a 
criança e o adolescente, nem estabelecessem os responsáveis pela 
garantia de tais direitos, se não fossem criados mecanismos para viabilizar-
lhes o exercício e a responsabilização de seus infratores. Portanto, conjugar 
os direitos materiais e meios processuais que lhes garantam o exercício é, 
sem dúvida, o “X” da questão, pois como podemos observar no cotidiano 
brasileiro, há uma enorme lacuna entre os inúmeros direitos proclamados 
nas normas jurídicas e a pouca cobrança dos mesmos pelas vias 
jurisdicionais. Assim, parece-nos que o problema não é a falta de normas 
protetoras da criança e do adolescente, mas sim, a falta de atitudes 
garantidoras de seus direitos e, principalmente, de cobrança judicial de tais 
infringências. Desta forma, o que vemos são muitas normas e pouca ação 
em relação à proteção integral desses frágeis da sociedade. 

 

Sendo assim, nossa preocupação deve tanger não somente a questão 

da existência de legislação, mas principalmente no tocante à aplicação efetiva do 

que ela preconiza. 

Também devemos considerar que são necessárias ações de cunho 

preventivo nas questões que envolvem as crianças e adolescentes, já que no caso 

do Brasil temos um histórico de apenas analisar a situação depois que os problemas 

se apresentam. 

Firmo (2005, p. 221) destaca ainda que: 

 

A Constituição Federal e o Estatuto geraram um novo posicionamento do 
Estado, da família e da sociedade, com relação à criança e ao adolescente, 
uma vez que ao reconhecerem estes sujeitos de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, garantindo-lhes a proteção 
integral, a qual incumbiu, de forma concorrente, àqueles entes: estadual, 
familiar e social, impuseram que a máquina estatal atuasse, em relação à 
criança e ao adolescente, não só quando eles se encontrassem em situação 
irregular, como previa o Código de Menores, de 10.10.1979, mas, também, 
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antes que tal situação ocorresse, ou seja, deveria estar preparada para 
garantir juntamente com os pais e a sociedade, a proteção lato sensu, 
garantindo às crianças e aos adolescentes, e até mesmo ao nascituro, os 
direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária (arts. 227 - CF e 3° - ECA). 

 

Reconhecer os direitos das crianças e adolescentes e buscar medidas 

para que eles possam se desenvolver é um desafio que deve ser perseguido com 

ações concretas e coerentes, preferencialmente preventivas, e que canalizem 

oportunidades. 

Na realidade, a chamada proteção integral da criança e do adolescente 

inclui tanto medidas preventivas, anteriores à situação irregular, quanto medidas de 

reparação, quando o direito já está violado. 

Deve ser realizado o chamado “ciclo completo” da segurança pública, 

que vai da prevenção à repressão (CANO, 2006). 

Se a maior parte das ações fosse focada em prevenção, com a união 

do Estado, Sociedade e Família, nossas crianças e adolescentes estariam mais 

próximos do desenvolvimento, e todos seriam beneficiados nesse contexto, já que 

haveria uma redução significativa de diversos problemas que envolvem crianças e 

adolescentes em situação irregular. 

Machado (2003, p. 141) destaca que: 

 

Essa participação da comunidade organizada na defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes reforça a noção de proteção integral deles e, 
penso, deriva também da peculiar condição de pessoa humana em 
desenvolvimento, pela faceta de maior vulnerabilidade que ela traz em si, 
mas, sobretudo, pela faceta de força potencial de transformação da 
realidade para a redução das desigualdades sociais, ligadas ao princípio 
fundante da dignidade humana e aos objetivos fundamentais da República 
referidos no artigo 3° da Constituição Federal. 

 

Ao repensar o desenvolvimento social é fundamental que se leve em 

conta o nível de qualidade de vida de uma população e a satisfação de suas 

necessidades básicas. Observa-se que não há qualidade de vida quando as 

pessoas se sentem acuadas e inseguras, por outro lado muitos jovens não têm 

oportunidades e ficam subjugados, sem perspectivas e sem políticas públicas que os 

atendam. 

A legislação e seus avanços constituem uma importante ferramenta 

para que as crianças e os adolescentes possam chegar ao desenvolvimento, porém 



14 

da mesma forma em que a legislação pode beneficiar, ela pode significar um 

retrocesso, já que muitas vezes, cobra determinadas posturas dos cidadãos, mas 

não lhes assegura garantias mínimas. 

Apesar da existência da evolução legal dos direitos da criança e 

adolescente, muito se discute atualmente sobre a ampliação da severidade das leis 

como argumento de que haveria uma mudança nas taxas de criminalidade, todavia 

esse pensamento tem sido aos poucos modificado. 

O atual aumento da criminalidade e as constantes discussões para o 

endurecimento das leis acabam não resolvendo a situação dos adolescentes e tem 

como consequência o ingresso cada vez mais cedo dos adolescentes no sistema 

penal falido dos adultos (SARTÓRIO, ROSA, 2010).  

“Aqueles que entendem que punir é sinônimo de educar não hesitam 

em rapidamente atribuir ao adolescente, autor de ato infracional, a principal 

responsabilidade de toda a violência instalada no cotidiano social”. (AGUINSKY, 

CAPITÃO, 2008, p. 261). 

No entanto, vale ressaltar que outros fatores são determinantes para o 

fenômeno da violência, muitos trabalhos encontram coeficientes positivos e 

significativos para a desigualdade de renda como determinante da violência urbana, 

em diferentes contextos, épocas e metodologias. Quando existe o aumento da 

desigualdade de renda, também há o aumento da diferença experimentada entre as 

classes sociais, o que consequentemente amplia a frustração entre as pessoas. 

Estudos recentes apontam a desigualdade como um determinante direto da 

criminalidade (RESENDE, ANDRADE, 2011). 

Com uma legislação atual e coerente sendo aplicada com o apoio 

necessário aos jovens e às crianças, teremos uma sociedade mais compatível com a 

promoção do desenvolvimento social. 

 

O processo de desenvolvimento, para que conduza ao bem-estar e para 
que atenda às exigências do homem como pessoa humana, abrangendo 
“cada homem e todos os homens” deve ser harmônico, autêntico, 
democrático e solidário. Um desenvolvimento é harmônico quando se 
processa “em sentido global e equilibrado”; é autêntico se respeita as 
características do país; democrático, se realizado “com a participação 
consciente e livre do povo”, e finalmente, solidário quando objetiva a 
promoção “de todos” e não de “uns poucos”. (AMMANN, 1997, p. 76).  

 

A situação do adolescente e da criança no Brasil deve parar de ser vista com 

descaso, e serem buscadas alternativas para que nossa realidade se transforme. 



15 

Firmo (2005, p. 228) assevera que: 

 

(...) a palavra responsabilidade perdeu sua eficácia no cotidiano brasileiro, 
pois, apesar de ter sido previsto na Constituição Federal e no ECA que é 
dever dos pais, do Estado e da sociedade assegurar, com absoluta 
prioridade, os direitos da criança e do adolescente, deparamos no dia-a-dia 
do Brasil com diversas formas de desrespeito a tais direitos, através de atos 
que constituem crimes, sem nenhuma responsabilização e punição de seus 
autores. Parece que a sociedade, e principalmente os governantes, não se 
conscientizaram de que a causa da criança representa a moralidade da 
família, a prosperidade das nações e a grandeza da humanidade.  

 

A criança merece atenção especial no seu desenvolvimento, pois a 

infância é um momento singular em que se busca o crescimento e a aprendizagem. 

No entanto, a infância é vista muitas vezes apenas como o lapso temporal que leva 

à vida adulta, a qual as crianças têm permeado, tendo os mesmos desejos, 

compromissos e até mesmo roupas, tornando-se mini-adultos, que têm perdido a 

oportunidade de vivenciarem uma infância, tal como propõem Abramowicz e 

Levcovitz (2005), como um reinado com leis, vivências e temporalidade própria. 

Nessa perspectiva, a infância deve ser valorizada e desenvolvida como 

tal e o foco na criança não deve objetivar o futuro adulto, mas sim o “ser criança” no 

sentido amplo, valorizando o que as próprias crianças trazem no seu devir criança. 

Segundo os autores Abramowicz e Levcovitz (2005), não devemos 

imprimir nas crianças um “modus operandi” padrão, pois cada pessoa tem diferentes 

maneiras de agir e reagir diante das situações da vida. Ao permitirmos formas “não 

cristalizadas” e “não engessadas”, possibilitaremos o surgimento de linhas de fuga, 

que irão no caminho contrário à produção  em massa de “seres perfeitos” que 

atendam às expectativas do mundo capitalista. 

Nesse contexto, para um projeto social de prevenção à criminalidade 

seria interessante partir das dificuldades, conflitos e angústias trazidos pelas 

próprias crianças e adolescentes participantes, e nesse sentido fazer um 

planejamento que atenda a tais necessidades. 

Valorizar aquilo, que a própria criança ou adolescente 

traz/fala/questiona, seria essencial para que houvesse interesse da criança e para 

que o projeto trouxesse um benefício maior, pois iria fundo na investigação do 

problema. 

Partir daquilo que já existe e já afeta a criança ou adolescente é melhor 

do que tentar impor algo modelizado. Teremos então a chamada diferenciação, que 
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parte daquilo que já existe e trabalha a partir dos potenciais pertinentes. Buscar a 

diferenciação em um trabalho com crianças e adolescentes significa ir além de 

simplesmente impor algo que já existe como padrão para todos. 

Atualmente diversos estudos sobre a infância preconizam que a 

mesma seria uma invenção iluminista moderna, o que acaba trazendo prejuízos, já 

que o tema deixa de ser questionado. 

A infância não deve ser vista apenas como um momento da vida, ou 

um fragmento temporal: conforme a abordagem proposta por Kohan (2004), essa 

fase da existência é intensidade, ou seja, uma força vital e potente com a 

possibilidade de existir numa temporalidade singular. 

Na perspectiva de Deleuze, discutida tanto por Kohan quanto por 

Abramowicz e Levcovitz, há existência de duas temporalidades: uma majoritária, 

sendo um modelo pré-determinado ao qual há que se conformar e outra minoritária, 

baseada nos devires e linhas de fuga. Inseridas nas minorias estão as potências que 

possuem resistência, mas cujos modelos não existem, fugindo do totalitarismo. 

Kohan (2004) explica ainda que a utilização do termo minoritária e 

majoritária se aplica à infância, tendo em vista que a infância majoritária é 

caracterizada pela infância tradicional ocidental, tida como o primeiro instante de 

vida, seguido pela sequência lógica: criança, adolescente, adulto, idoso. Já a 

infância minoritária permeia linhas diferentes, seguindo deveres singulares, 

resistindo ao que já existe e aos movimentos totalizadores. 

Sobre a infância minoritária o autor acima mencionado destaca que: 

 

Infâncias que atravessam e interrompem a história, que se encontram em 
devires minoritários, em linhas de fuga, em detalhes; infâncias que resistem 
os movimentos  concêntricos, arborizados, totalizadores, totalizantes e 
totalitários: infâncias que se tornam possíveis nos espaços em que não se 
fixa o que alguém pode ou deve ser, em que não se antecipa a experiência 
do outro. Espaços propícios para essas infâncias são aqueles em que não 
há lugar para os estigmas, os rótulos, os pontos fixos. (KOHAN, 2004, p. 5).  

 

É importante ressaltar que uma infância não exclui a existência da 

outra, uma vez que não se trata de seguir um padrão do que deve ser, mas trata-se 

de deixar fluir aquilo que pode ser. Esse seria um modo de pensar o 

desenvolvimento, não como pontos fixos a serem alcançados, mas como 

diferenciação singular que conduz ao novo. 
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Desta forma, observamos que ao longo dos tempos foram 

desenvolvidas diversas afirmações sobre infância, buscando categorizá-la de 

alguma forma. Segundo Kohan (2004), devemos deixar as teorias e afirmações para 

entrarmos na potência do inesperado, permeando novos espaços, para que talvez 

dessa experiência surjam possibilidades para novas pessoas e novas potências.  

Seria salutar a possibilidade de se fazer um trabalho pensando no 

cotidiano e nas alternativas que as próprias crianças e adolescentes sugerem, 

deixando-os seguir a sua temporalidade, sem estereótipos, vivendo uma infância 

minoritária e possibilitando o surgimento de potências de vida, em que o inesperado 

é bem-vindo. 

 

 

1.2 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Após a criação da ONU em 1945, várias discussões sobre o 

desenvolvimento aconteceram, e, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, estabelecendo direitos individuais, sociais, econômicos e 

culturais.  

Posteriormente, na década de 1980, a Assembleia Geral da ONU 

aprovou a Declaração de Direito ao Desenvolvimento, consolidando a ideia de que o 

desenvolvimento é um direito humano, que deve ser buscado por toda a 

comunidade internacional. 

Observa-se, nesse contexto, a importância da ONU no processo de 

busca e implementação do Direito ao Desenvolvimento, e na contribuição para a 

mudança de mentalidade, no sentido de acreditar que o desenvolvimento constitui 

um processo e não uma situação definida e estática. 

Atualmente, os países antes subdesenvolvidos são denominados 

países em desenvolvimento, o que significa dizer que estão em vias de se 

desenvolverem, não se tratando mais de uma situação estática.  

Além disso, para concretizar o desenvolvimento, chegou-se a um 

consenso de que a cooperação deve ser explorada, pois representa uma via de mão 

dupla, na qual os envolvidos devem contribuir na mesma proporção para a 

consecução do objetivo. 
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A ONU traz a seguinte definição para o Direito ao Desenvolvimento: 

 

O Direito ao Desenvolvimento é um Direito Humano inalienável em virtude 
do qual todo ser humano e todos os povos estão facultados a participar em 
um desenvolvimento econômico, social, cultural e político no que possam 
realizar-se plenamente todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, a contribuir a este desenvolvimento e a usufruir dele

1
. 

 

Sendo assim, o Direito ao Desenvolvimento contribuiu para que fosse 

reconhecido o diferente grau de desenvolvimento em que os países se encontravam, 

e para que fosse proporcionada aos países a oportunidade de se desenvolverem. 

Em 1986 foi, então, aprovada na ONU a Declaração do Direito ao Desenvolvimento. 

Quando pensamos em Direito ao Desenvolvimento, vislumbramos a 

possibilidade de todos terem acesso a chances e oportunidades de crescimento e 

diferenciação. 

Para concretizá-lo, um dos passos mais importante é focar as 

atividades na pessoa humana. Os autores da área asseveram que a pessoa deve 

ser parte ativa e beneficiária desse direito. 

Contudo, muitas vezes constata-se a confusão entre os termos 

desenvolvimento e crescimento. Algumas pessoas erroneamente atribuem 

desenvolvimento apenas ao foco econômico, esquecendo que, para que haja o 

verdadeiro desenvolvimento, o parâmetro deve englobar principalmente a pessoa 

humana. 

Rister (2007, p. 67) destaca: 

 

O direito ao desenvolvimento iria além do conceito de desenvolvimento 
puramente econômico, visto que pressupõe uma aproximação centrada nos 
direitos humanos. Seria necessário, ao se pensar desenvolvimento, ter em 
mente: paz, economia, meio ambiente, justiça e democracia.  

 

A busca por situações econômicas favoráveis fez com que valores e 

direitos humanos fossem esquecidos, o que prejudicou e continua prejudicando uma 

vasta camada da população mundial. 

Vasconcelos argumenta: 

 

O que acontece no mundo é que os direitos do homem seguem limitados a 
um tipo concreto de humanidade, a um tipo concreto de sociedade ou a 

                                                           
1
 Organização das Nações Unidas. (Artigo 1° da Declaração do Direito ao Desenvolvimento - 1986). 
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nação que os homens formam. Todavia, os ricos, os poderosos, o é que 
decidem sobre o bem-estar dos homens e dos povos que não são ainda 
reconhecidos como tais e ainda se negam a aceitar o outro como 
semelhante e como igual. (2002, p. 128). 

 

Nesta perspectiva, devemos salientar algumas considerações sobre os 

direitos humanos para que possamos entender a amplitude da questão. Sabemos 

que os seres humanos possuem direitos inerentes à sua condição de seres 

racionais, porém ao mencionarmos os chamados Direitos Humanos nos dias atuais, 

nos deparamos com um conceito cada vez mais amplo e impreciso. Alguns autores 

destacam que houve um crescimento desordenado da utilização do termo “Direitos 

Humanos”, que inclusive tem tomado uma significação errônea por meios políticos e 

de comunicação. Com isso, existe um pré-julgamento da sociedade sobre tudo que 

se refere a Direitos Humanos, tendo em vista a amplitude que é dada a essa matéria 

na contemporaneidade. 

Silva (2004, p. 23) assevera que: 

 

Sua significação deve revelar o processo de racionalização moral, social e 
jurídica que tem sofrido ao longo dos séculos, notadamente a partir do 
século XVIII, no sentido de se constituir a realização de seus mandamentos 
morais, sociais e jurídicos na premissa e no fim da organização jurídica 
estatal. 

   

Importa ressaltar que doutrinariamente os direitos humanos são 

comumente divididos em gerações de acordo com sua evolução. Na 1ª Dimensão de 

Direitos, estão contidos os direitos que trazem limites para a atuação do Estado com 

fulcro de propiciar a liberdade do cidadão. Os direitos de 2ª Dimensão trazem em 

seu bojo os chamados Direitos econômicos e sociais, aumentando a 

responsabilidade do Estado. Já os direitos de 3ª Dimensão contemplam os 

chamados Direitos de Solidariedade e tais direitos, ao contrário dos anteriores, não 

possuem a chamada força jurídica vinculante, a doutrina destaca nesse rol de 

direitos o direito ao meio ambiente, ao desenvolvimento e à paz. Atualmente se 

discute a ampliação das gerações de Direitos, contemplando assuntos 

contemporâneos que permeiam a sociedade. 

Além disso, a doutrina se posiciona de forma preocupada com relação 

à efetividade dos Direitos Humanos que não tem tido a eficácia necessária, pois 

muito embora sejam reconhecidos, na prática sua aplicação ainda está aquém do 

esperado. 
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Uma das formas de viabilização dos Direitos Humanos acontece mediante o 

desenvolvimento humano, conforme conceitua Silva e Panhoca (2007, p. 1): 

 

O conceito de Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para 
aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a 
dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade da vida humana
2
. 

  

A partir do relatório de desenvolvimento humano elaborado pela ONU, 

foi criado, em 1990, um índice por Mahbub ul Haq chamado IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), utilizado como um indicador para medir a qualidade de 

vida das pessoas. As metas estabelecidas pela ONU partem da análise do IDH para 

verificar as diferenças entre os povos e viabilizar a redução dessas diferenças. 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) buscou captar as 

atenções do mundo para que se pensasse em ações voltadas para a pessoa 

humana, ponderando que, apesar da grande valia dos avanços econômicos, eles 

são ineficientes se não comungarem com o bem-estar do indivíduo. 

Atualmente existem três dimensões que permitem mensurar o IDH: 

1ª) uma vida longa e saudável, medida pela expectativa de vida 

(saúde); 

2ª) o acesso ao conhecimento, medido pela média de anos estudados 

(média dos anos estudados por adultos acima de 25 anos) e pela expectativa de 

anos a serem estudados (para crianças no início da vida escolar) (educação); 

3ª) padrão de vida, que é medido pelo RNB (Renda Nacional Bruta) e 

pelo PIB per capita (Produto Interno Bruto) (renda). 

Segundo dados do relatório de Desenvolvimento Humano Global 

apresentado no ano de 20113, o Brasil ocupa o 84º lugar num rol de 187 países, com 

índice de 0,718, valor classificado como desenvolvimento alto. Todavia o Brasil 

encontra-se atrás de países como Jamaica, Peru, Argentina, Equador, Uruguai e 

Cuba. Apesar da economia em ascensão, o Brasil sofre com os altos níveis de 

desigualdade que comprometem sua colocação no referido índice. 

                                                           
2
 SILVA, Olga Maria Panhoca da, PANHOCA, Luiz. A contribuição da vulnerabilidade na determinação do índice 

de desenvolvimento humano: estudando o estado de Santa Catarina, 2007. 
3
 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ranking do IDH Global 2011. Relatório de 

Desenvolvimento Humano Global 2011. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH_global_2011.a 
spx?indiceAccordion=1&li=li_Ranking2011>. Acesso em: 21 out. 2011. 



21 

Westphal (2000, p. 45) ressalta que “o conceito de qualidade de vida 

deve dar conta da complexidade que ele representa e refletir a organização social e 

sua dinâmica”. 

A qualidade de vida somente está presente onde há espaço para a 

realização das potencialidades humanas em suas diversas perspectivas, e o direito 

ao desenvolvimento no âmbito do desenvolvimento humano tem como objetivo 

ampliar o rol de possibilidades conferido aos indivíduos. 

Vale ressaltar que a República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constituída em 

Estado Democrático de Direito, tem como objetivos fundamentais elencados no 

artigo 3º da Constituição Federal: constituir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir 

as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Desta feita, o Estado brasileiro possui o dever jurídico, assegurado 

constitucionalmente, de realizar e promover o desenvolvimento nacional. 

A preocupação que tangencia as questões acima citadas refere-se à 

aplicabilidade de tal direito, tendo em vista que devemos colocar o direito ao 

desenvolvimento num rol acessível de direitos e não como mera solução inaplicável. 

A maneira que o Estado encontra de viabilizar os anseios sociais é 

mediante as políticas públicas. 

Silva destaca que: 

 

A utilização da expressão política pública é redundante, verdadeiro 
pleonasmo, mas em cuja utilização centrarmos nossos esforços, tendo em 
vista que desejamos agregar o fim social, que busca alcançar, qualquer 
atividade identificada na Constituição Federal, como meta a ser alcançada 
pelos grupos de competências outorgadas, a qualificação de pública (2004, 
p. 103). 

 

O mesmo autor define políticas públicas como sendo: 

 

O instrumento de ação do Estado e de seus poderes constituídos, em 
especial o Executivo e Legislativo, de caráter vinculativo e obrigatório, que 
deve permitir divisar as etapas de concreção dos programas políticos 
constitucionais voltados à realização dos fins da República e do Estado 
Democrático de Direito, passíveis de exame de mérito pelo Poder Judiciário 
(SILVA, 2004, p. 104). 
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As políticas públicas devem ser eficazes, de modo a propiciar aos 

cidadãos o desenvolvimento, caso contrário haveria um mero desperdício de verba 

pública sem realizações efetivas. Tais políticas possuem suportes legais diversos, 

que podem ser expressos em leis, disposições constitucionais, normas infralegais e 

instrumentos jurídicos de outra natureza. (BUCCI, 2006). 

No Brasil, existe uma dificuldade em comungar o interesse público com 

as políticas públicas efetivamente executadas, sendo perceptível a ausência do 

devido planejamento em matéria de políticas públicas. 

Sabemos que o Estado é o principal criador de políticas públicas e 

muito se discute sobre o seu papel.  

Para Derani: 

 

Enquanto o Estado era simplesmente a concentração da violência e do 
poder sobre  os cidadãos, respaldado pela lei, espelhava em suas 
decisões os interesses daqueles que o integravam, tinha-se um Estado fruto 
de uma política de representação - ação social para a construção de uma 
representação de poder. Agora a atividade estatal se estende para uma 
prática identificada pela pública com finalidade social. Para isto há uma 
modificação na estrutura do Estado e das instituições e a política passa a 
ser uma política de construção de novas práticas sociais. É a política do 
Estado Propulsivo ou Providência, enfim Estado Social, porque não vai 
apenas adequar situações, mas buscará alcançar finalidades, com 
planejamento e criatividade. O planejamento parte da observação e passa 
pela eleição de prioridades. A sociedade participa do processo decisório, 
dentro do espaço público organizado pelo Estado (2006, p. 134). 

 

A posição do Estado na atualidade permite a atuação da sociedade, já 

que hoje a sociedade não pode ser vista apenas como receptora de políticas 

públicas, mas deve se mostrar engajada e ativa para, juntamente com o Estado, 

discutir melhores alternativas e possíveis caminhos que levem ao desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo, juntamente com uma sociedade participativa, o Estado também 

deve estar atento às necessidades dos cidadãos para que as políticas públicas 

promovidas não sejam inócuas. 

Para Ruediger e Riccio: 

 

O tipo de democracia pretendida para um país de dimensões continentais 
como o Brasil deve incorporar a lógica social à lógica estatal. O Estado, 
como ente regulador, indutor e garantidor da ordem pública não é mais um 
poder distanciado de seus comandados, mas se pauta pelas necessidades 
de seus cidadãos. (2005, p. 20). 
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No contexto atual, deve-se pensar nesse novo papel do Estado, como 

articulador que promove políticas públicas e que tem da sociedade um respaldo para 

suas ações. Alguns autores chamam esse novo papel de novo contrato social, no 

qual existe a ideia de direitos e deveres compartilhados entre os cidadãos. Esse 

novo contrato social pressupõe que haja incorporação dos direitos dos cidadãos e 

prestações positivas por parte do Estado. (RUEDIGER, RICCIO, 2005). 

Silva relata que: 

 

O tema é complexo porque relacionar o direito ao desenvolvimento, que é 
juridicamente qualificado e previsto previamente na Constituição Federal, 
com política pública, cujo debate, para a doutrina em geral, decorre mais do 
âmbito da teoria política, enseja a busca de balizamentos não somente no 
seio da Carta Fundamental, mas no plano da realidade social e de seus 
imperativos de modificação. (2004, p. 137) 

 

Sabendo da amplitude e complexidade desse tema, não é nossa 

pretensão esgotar o assunto, mas apenas trazer para o rol de discussões a 

importância de políticas públicas que estejam atentas às necessidades da sociedade 

e, ao mesmo tempo, que a sociedade deixe de ser mera espectadora de atitudes 

positivas do Estado e passe a agir de maneira efetiva, participando e promovendo 

discussões sobre melhores alternativas a serem seguidas. 

 

 

1.3 A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E OS PROJETOS SOCIAIS 

 

 

Antes de explicarmos a contemporaneidade da segurança pública e o 

caso específico de Minas Gerais, cumpre-nos fazer um breve histórico para que 

entendamos as nuances que levaram a segurança pública ao patamar atual. 

Inicialmente, sabemos que a vida em sociedade estimulou o 

nascimento de um código de conduta para zelar pela paz social e também a 

necessidade de que um grupo de pessoas garantisse o cumprimento de tais 

condutas, tendo em vista que, caso não houvesse esse direcionamento de 

convivência, imperaria a lei do mais forte o que traria imensuráveis prejuízos à vida 

social. 

Marcineiro (2007, p. 14) pondera que: 
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Em verdade, o nascimento do Estado, como ficção que reúne povo, 
território e governo, deve-se à necessidade de as pessoas (povo), que 
vivem em dado território, em terem uma parcela dessas pessoas (governo) 
fazendo por elas tudo aquilo que elas sozinhas não conseguiriam fazer ou 
que, se o fizessem, fariam a duras penas. 

 

O mesmo autor destaca ainda a fala de Platão, que em “A República” 

faz referência às necessidades variadas que as pessoas possuem e que sozinhos 

não podem supri-las. “O que causa o nascimento a uma cidade, penso eu, é a 

impossibilidade que cada indivíduo tem de se bastar a si mesmo e a necessidade 

que sente de uma porção de coisas”. Platão, há 2.500 anos, já discutia sobre a 

importância da segurança na constituição das Cidades-Estado. 

A vida em sociedade foi organizada para que um determinado grupo de 

pessoas realizasse pelas outras tudo aquilo que elas não pudessem fazer por si e 

que exprimisse o interesse coletivo. Desta feita surgiu a figura do servidor público, 

cujas atribuições permeavam os interesses da sociedade como um todo, 

perpassando pela educação, saúde, ambiente e segurança. 

Marcineiro (2007) coloca que a segurança enquanto necessidade 

básica da vida humana em sociedade possui duas dimensões, a segurança interna e 

a segurança pública. 

A segurança interna, apesar de o nome conduzir a erro, trata das 

medidas garantidoras da Soberania Nacional, exercida pelos militares das Forças 

Armadas, distinta da segurança pública que possui outra dimensão, na medida em 

que é realizada por diversos servidores públicos para assegurar o pleno exercício da 

cidadania. 

A segurança pública busca o cumprimento do código de conduta social 

que está materializado na legislação vigente, que nada mais é do que a expressão 

da vontade popular, tendo em vista que a legislação foi elaborada pelo poder 

legislativo, cujos membros são representantes escolhidos pelo povo, embasados na 

democracia representativa vigente em nossa federação. 

Os servidores da segurança interna veem os invasores do território 

como inimigos, que colocam em risco a soberania nacional, já os servidores da 

segurança pública não possuem inimigos, agindo apenas contra aquelas pessoas 

que naquele momento infringiram a lei, transgredindo a norma vigente e em nome 

da paz e do bem-estar social. O Estado intervém por meio de seus servidores para a 

manutenção da ordem (MARCINEIRO, 2007). 
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Nazareno Marcineiro (2007) faz um histórico da segurança em diversas 

civilizações. No Egito, Menés, um dos primeiros faraós promulgou um código, em 

que os súditos deveriam se cadastrar para o senso e, para tal, deveriam procurar os 

magistrados que exerciam funções policiais. Já na Grécia, apesar de ser o berço da 

palavra Polícia, era a sociedade que menos utilizava a atividade policial devido ao 

equilíbrio social e a consciência de seus cidadãos. Em Roma, as funções policiais 

misturavam-se com as funções de judicatura, todavia na civilização romana existia 

uma grande semelhança entre a atividade policial e a estrutura e função dos órgãos 

da sociedade contemporânea. O autor assevera que, após esses momentos, com a 

queda do feudalismo, prevaleceu por certo período o poder despótico, no qual as 

pessoas não tinham seus direitos e liberdades, respeitados. 

Com a Revolução Francesa e o advento da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, os homens foram colocados num patamar de igualdade, 

sendo sujeitos aos mesmos direitos e deveres, advindo um sistema de segurança 

em que havia separação entre Polícia e magistratura. 

Marcineiro (2007) destaca que, no Brasil, a primeira noção de Polícia 

surge em 1808, com a vinda da família real para o Brasil fugindo das invasões 

napoleônicas. D. João VI trouxe de Portugal a chamada Divisão Militar da Guarda 

Real de Polícia, considerada por muitos o nascedouro da Polícia Militar carioca, 

sendo também o início da segurança pública brasileira. Neste período a segurança 

das pessoas e do país se confundia, não existindo organizações que prezassem 

exclusivamente para esse fim.  

O autor destaca que não existia respaldo da legislação sobre a questão 

da segurança, já que a Constituição do Império de 1824 nada dispunha acerca do 

assunto. (MARCINEIRO, 2007) 

A primeira lei brasileira que contemplou o assunto segurança foi a lei 

Imperial de 1828, cujo artigo 66 conferia às Câmaras Municipais o exercício do 

poder de Polícia. 

Marcineiro dispõe que: 

 
Em 1831, durante a regência do Padre Diogo Antônio Feijó, os governos 
provinciais são conclamados a extinguir todos os corpos policiais então 
existentes, criando, para substituí-los, um único corpo de guardas 
municipais voluntários por província. São criados então os Corpos de 
Guardas Municipais Voluntários, por meio de Lei Regencial. Estes Corpos 
de Guardas se constituíram no embrião das Polícias Militares em quase 
todos os Estados da Federação. (2007, p. 16). 
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Neste contexto, foi determinado por Feijó que a Polícia fosse baseada 

na disciplina e na hierarquia e que seus integrantes tivessem dedicação exclusiva às 

atividades policiais. 

No ano de 1834 houve uma mudança, com o surgimento da lei Imperial 

16 que delegava às Assembleias Legislativas Provinciais a competência para 

legislar sobre a Polícia e a economia municipal. 

Durante o Período Imperial, a força policial atuava tanto na defesa 

interna, quanto na segurança nacional. 

Com advento da República e as consequentes modificações, conforme 

o Decreto número 1 de 1889, passou-se aos governos estaduais a responsabilidade 

pela manutenção da ordem e segurança pública e pela defesa e garantia da 

liberdade e dos direitos dos cidadãos. Além disso, houve a disposição de que os 

governos estaduais poderiam criar guardas cívicas para policiar seus respectivos 

territórios. 

Durante o primeiro período da era Vargas, nosso país enfrentou vários 

problemas, e o governo teve que suportar os anseios da população que clamava por 

democracia e uma nova constituição, culminando na revolução constitucionalista de 

1932 em São Paulo. Porém após a vitória da União, percebeu-se que, ao estimular a 

criação de forças públicas estaduais, essas poderiam voltar-se contra a União, o que 

levou o governo federal a decisão controlar as forças públicas colocando-as como 

reservas de primeira linha do exército nacional. 

A Constituição Federal de 1946 manteve a competência da União para 

legislar sobre a organização, instrução, justiça e garantias das Forças Públicas que 

foram a partir de então denominadas Polícias Militares. 

Durante o período da ditadura, como as preocupações eram voltadas 

para a área da segurança pública, os governadores dos estados tinham o poder de 

organizar os órgãos de segurança estaduais restringidos. 

Após esse período, sobreveio a fase da redemocratização que 

culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também chamada de 

Constituição Cidadã, havendo várias modificações consideráveis na área da 

segurança pública, principalmente no tocante às Polícias que estão com um viés 

mais comunitário e mais engajadas com a sociedade, focando seus objetivos na 

garantia do exercício das liberdades individuais. 
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Nessa perspectiva, depois de entendermos a evolução da segurança 

pública, passaremos a estudar o caso específico do estado de Minas Gerais onde se 

situa o objeto de nossa pesquisa. Segundo dados da Secretaria de Defesa Social do 

Estado de Minas Gerais, a política de segurança pública que começou a ser 

implantada em 2003 é considerada um modelo no país e, atualmente o estado de 

Minas Gerais é, proporcionalmente ao orçamento, o estado que mais investe em 

segurança pública no país. Várias ações têm sido feitas pelo governo e vão desde o 

aumento do efetivo, a aquisição de novas viaturas, ampliação de vagas no sistema 

prisional, integração entre as Polícias e alguns projetos sociais. (MINAS GERAIS, 

2012). 

Dentre estes últimos, destacamos o projeto Fica Vivo, criado pelo 

governo de Minas em 2003. O projeto tem como objetivo intervir na realidade social 

antes que o crime aconteça, diminuindo os índices de homicídios e melhorando a 

qualidade de vida da população. Para isso, o Fica Vivo faz acompanhamento 

especializado e oferece diversas oficinas culturais, esportivas e de lazer para jovens 

em situação de risco social. O projeto já fez mais de 50 mil atendimentos desde sua 

criação. Dados levantados pela Secretaria de Estado e Defesa Social de Minas 

Gerais indicam que, nas áreas de atuação do Fica Vivo, foi possível reduzir 

homicídios entre jovens de 12 a 24 anos em até 50%. No ano passado, o Programa 

foi considerado pelo Banco Mundial (BIRD) como uma referência mundial na 

redução de índices de criminalidade. A atuação do Fica Vivo é potencializada, na 

maioria das comunidades, com o programa Mediação de Conflitos e o trabalho do 

Grupamento Especializado em Áreas de Risco (GEPAR), da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais. 

Também é realizado o projeto PROERD (Programa Educacional de 

Resistências às Drogas), que é outro exemplo de política pública de prevenção à 

criminalidade, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em 543 

municípios e que já atendeu cerca de 1,7 milhão de jovens. O programa assiste, 

anualmente, cerca de quatro mil escolas públicas e particulares com objetivo de 

dotar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de 

maneira saudável, sem drogas e sem violência. 

Outra ação destaque em Minas é o Programa Procura-se, criado em 

2011 em parceria com a SEDS (Secretaria de Estado de Defesa Social), Polícia 

Militar, Polícia Civil e Instituto Minas Pela Paz, voltado para a prisão de foragidos de 
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alta periculosidade para a sociedade com a ajuda de denúncias da população 

realizadas por meio do Disque Denúncia 181. Em quatro meses, o Programa já 

ajudou a prender 8 dos 18 criminosos mais procurados em Minas. 

Também na linha da prevenção, existe o Projeto Juventude e Polícia, 

desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais em parceria com o Grupo Cultural 

AfroReggae e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. O programa está 

implantado em quase todos os batalhões da capital, tendo policiais como 

multiplicadores culturais. 

Nesse mesmo molde, foi criado um projeto na cidade de Passos/MG, o 

Projeto Juventude Cidadã, objeto de estudo da atual pesquisa, que nasceu em 2007 

de uma parceria do 12º Batalhão da Polícia Militar com a Fundação de Ensino 

Superior de Passos/MG (FESP/UEMG). 

O projeto tem por escopo estreitar os laços entre a Polícia Militar e a 

FESP com a comunidade, oferecendo aos jovens em condições de risco, a 

oportunidade de praticarem esportes e complementarem sua formação educacional 

para melhorar a convivência social e a expectativa de futuro. 

Atualmente, as novas exigências sociais e demandas públicas fazem 

com que a Polícia atual seja cada vez mais exigida a trabalhar em assuntos não 

criminais, como por exemplo, questões e desavenças familiares (BARREIRA, 2004).  

Como o projeto possui parceria com a Fundação de Ensino Superior de 

Passos (FESP), várias faculdades aderiram a ele, atuando de maneira a 

complementar sua realização como: as Faculdades de Nutrição, Serviço Social, 

Educação Física e Enfermagem. 

Os jovens participantes do projeto são escolhidos por da indicação das 

diretoras das escolas da cidade de Passos/MG, que passam os nomes dos jovens 

que estão em maior vulnerabilidade social para que a coordenadora do projeto 

avalie as possibilidades de participação. O projeto acolhe aproximadamente 50 

jovens e crianças com idade entre 09 e 17 anos. 

O cenário que encontramos atualmente com relação às crianças e 

adolescentes tem demonstrado o fracasso das políticas tradicionais de controle do 

crime e da violência que em regra são reativas, militarizadas e baseadas na 

repressão. Tal fracasso no controle da criminalidade e da violência abriu espaços 

para propostas e reformas inovadoras. A ideia de política pública mais democrática, 

com maior respaldo à prevenção, o surgimento de novos atores, a noção de Polícia 
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comunitária ou, simplesmente, de uma Polícia que compatibilizasse eficiência com 

respeito aos direitos humanos, são sintomas do novo período de debate e 

efervescência (CANO, 2006). 

O crescente aumento da criminalidade na cidade de Passos/MG é um 

fator que tem chamado a atenção das autoridades e gestores públicos. Conforme 

dados obtidos pela Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, entre os 

crimes de maior ocorrência, o tráfico de drogas é o mais preocupante, pois além de 

ser o de maior incidência, desencadeia vários outros crimes, como furtos, roubos, 

latrocínios e até homicídios.  

A cidade de Passos/MG é um polo regional, uma cidade de 

aproximadamente 106.313 mil habitantes (IBGE4), que se constitui como uma das 

mais importantes cidades do Sudoeste Mineiro. Tem sua economia baseada na 

indústria de confecções e móveis, no agronegócio, além de possuir um setor de 

serviços considerável, estando situada numa posição estratégica, entre o famoso 

eixo Ribeirão Preto/SP - Belo Horizonte/MG. 

De acordo com estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, uma 

fundação pública vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no 

Estado de Minas Gerais, é possível observar que muitas vezes quem está envolvido 

na atual onda de criminalidade são os jovens, que se configuram tanto como vítimas 

quanto como autores. (RAMOS, 2007). 

Muitas vezes a sociedade e o Estado se mostram omissos, havendo 

um aumento do número de jovens que entram para a criminalidade, pois as 

carências sofridas nas camadas sociais mais necessitadas são supridas pelos 

próprios criminosos da comunidade, e os jovens se espelham nessas pessoas, já 

que são eles que satisfazem suas privações. 

 

O jovem/adolescente “vulnerável” surge no contexto sócio-político atual, 
com influência de fatores que englobam desde o crescimento desordenado 
das cidades até a forma de estigmatização de determinados locais. 
Inclusive muitas vezes tais crianças e adolescentes são tratados como 
“apêndices sociais” ou “portadores do germe da desintegração social” 
(TAVARES et al, 2011, p. 95). 

 

O papel dos projetos sociais é atenuar os chamados “riscos sociais” 

que acometem as crianças das camadas populares. O simples fato de a criança 

                                                           
4
 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Cidades@. 2012. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 21 out. 2011. 
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participar de um projeto social cria a expressão “criança em salvamento”, porém 

devemos compreender que muitas vezes essas condutas estigmatizadoras acabam 

por reproduzir modelos hegemônicos. (TAVARES et al, 2011). 

Conclui-se que é preciso uma atenção diferenciada para os problemas 

que envolvem jovens, sem, no entanto estigmatizá-los, já que no Brasil a 

discrepância entre as camadas sociais é clara, e muitas vezes os jovens apenas 

reproduzem as situações em que vivem. 

 

As visões que o homem é naturalmente bom, ou naturalmente ruim, que 
tanto polarizam as nossas posições políticas, deixam de focar o essencial: 
há situações, e formas de organização social, que favorecem a valorização 
das nossas melhores dimensões, e outras que geram o canibalismo social. 
Um estudo nos Estados Unidos mostra que cerca de 87% dos jovens são 
culpados de algum tipo de delito e atividade anti-social na fase adolescente, 
e que a quase totalidade já ultrapassou essa etapa por volta dos 21 anos. 
Não podemos evidentemente considerar que 87% dos jovens são “maus”, e 
cabe à sociedade abrir caminhos para facilitar sua inserção construtiva no 
tecido social. O que fazemos hoje normalmente é, no caso de um 
adolescente desse ser preso, submetê-lo a uma extrema violência que 
rompe o seu senso dos limites, e colocá-lo em contato com criminosos 
profissionais. Temos um sistema caríssimo que transforma o amador em 
profissional (DOWBOR, 2003, p. 165). 

 

 

1.4 ALGUNS ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE PROJETOS SOCIAIS 

 

 

Mediante os estudos empíricos analisaremos as ponderações de 

outros estudos que foram realizados nessa mesma perspectiva, a partir de 

observações participantes e de entrevistas, como no atual projeto. O critério para a 

escolha desses estudos baseou-se na identidade e semelhança com o projeto 

estudado. 

Souza et al (2010) no estudo intitulado “Determinantes para 

implementação de um projeto social”, destacou as dificuldades e facilidades 

existentes na implementação do projeto social “Programa Comunidade Escola na 

cidade de Curitiba”. 

Os autores traçam um panorama sobre a questão dos projetos sociais 

da atualidade e citam que existe um crescente número de projetos para atender as 

crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social e que tais 



31 

projetos buscam preencher o espaço livre desses jovens, proporcionando-lhes 

diversas atividades. 

Outro fator interessante trazido por este artigo diz respeito às duas 

visões existentes atualmente sobre os projetos sociais, a apologista e a crítica. 

 

A perspectiva apologista entende que os projetos sociais são capazes de 
proporcionar benefícios tais como integração social, combate à violência e à 
criminalidade, disciplinamento, prevenção do uso de drogas, promoção da 
saúde e construção de um futuro melhor. Já a perspectiva crítica percebe os 
projetos sociais como mecanismos de reprodução do poder e do corrente 
status quo. Segundo os defensores desta perspectiva, a necessidade da 
criação de projetos sociais só existe porque o Estado não está cumprindo 
com as suas obrigações de atender de forma permanente e efetiva as 
necessidades da população (SOUZA et al, 2010, p. 2). 

 

Também foi destacado por Souza et al (2010) que grande parte dos 

estudos, que envolvem projetos sociais, focam nos objetivos desses projetos, muitas 

vezes fundamentando a pesquisa em documentos oficiais e depoimentos dos 

proponentes. São raros os estudos que visam à compreensão de um projeto a partir 

da visão dos participantes e dos profissionais envolvidos. Esses estudos são de 

suma importância tanto para a transformação da realidade vivenciada nos projetos 

estudados, quanto para a criação e a fomentação de novos projetos que sejam 

eficazes. 

O projeto analisado nasceu em 2005, criado pela Secretaria de 

Educação da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) em parceria técnica com a 

UNESCO, tendo como eixos principais: esporte e lazer, cultura, saúde, educação e 

cidadania, e geração de renda. 

A pesquisa realizada por Souza et al (2010) foi de natureza qualitativa 

e os dados foram coletados por meio de observações e de entrevistas abertas com 

as crianças e adolescentes participantes e os coordenadores, professores, 

estagiários e voluntários em cinco escolas da rede municipal de ensino de Curitiba 

que fazem parte do Programa CE. 

A partir das entrevistas realizadas pelos pesquisadores, foi observado 

que a participação da comunidade no programa Comunidade Escola está 

diretamente ligada às opções de lazer e entretenimento que o programa oferece. Os 

pesquisadores colocam esse como principal fator para o envolvimento das crianças 

e adolescentes no programa citado. 
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Outro fator apontado pelos pesquisadores, de acordo com os dados 

obtidos nas entrevistas, é a possibilidade de socialização, que é tida como 

importante facilitador para a participação de crianças e adolescentes em projetos 

sociais. Além disso, o espaço onde acontece o programa ou projeto também é 

considerado um facilitador, tendo em vista que um espaço monitorado e 

supostamente seguro também atrai participantes. Os pesquisadores ainda destacam 

que a “propaganda de amigos” e a proximidade da escola onde acontece o 

programa, da moradia dos participantes facilita o ingresso de crianças e 

adolescentes. 

Para que o programa atraia crianças e adolescentes, os entrevistados 

apontaram que a oferta de atividades diferenciadas é essencial. Sendo assim, as 

escolas que não contam com uma gama de atividades enfrentam dificuldades para 

atrair a comunidade. A principal atividade observada pelo estudo é o futebol, todavia 

apareceram queixas das meninas participantes do programa, ponderando que se 

sentiam excluídas. 

Destacou-se que a descontinuidade das atividades previstas ou a 

inexistência das mesmas funciona como barreira ao programa CE e, além dessa 

barreira, destacou-se ainda o fato de a maior parte dos agentes que trabalham no 

programa serem voluntários e/ou estagiários, apesar da ideia do voluntariado ser 

salutar, os autores citam que em alguns casos a qualidade e a continuidade das 

atividades propostas ficam prejudicadas, na medida em que não-raro os voluntários 

desistem de colaborar com o programa, priorizando atividades remuneradas. 

Além dessas dificuldades, os pesquisadores observaram nas falas dos 

entrevistados a ausência de objetivos do programa e a falta de uma proposta de 

trabalho definida, ficando a critério do entendimento do agente o que deve ou não 

ser feito. 

Segundo a pesquisa em tela, o programa Comunidade Escola depende 

de parcerias e voluntários para seu funcionamento e existe uma discrepância entre o 

número de parcerias em algumas escolas, sendo apontados como fatores que 

interferem nas parcerias a localização da escola, a presença de comércio e 

empresas no seu entorno, aspectos refletem na captação de recursos financeiros e 

humanos. Os pesquisadores asseveram que “essas parcerias são fundamentais 

para a consolidação e diversificação das atividades desenvolvidas”. 
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Os autores concluem que o somatório de recursos materiais e 

humanos é que culmina no sucesso ou fracasso de uma iniciativa social deste tipo e 

terminam ponderando sobre o papel do Estado, que deveria investir mais nessas 

iniciativas, fornecendo subsídios para que existam ações contínuas e de qualidade. 

Outro artigo que também retrata as vivências de um projeto social é “A 

Produção de Meninos de Projeto e Acontecimentos no Percurso” de Tavares et al 

(2011). O projeto analisado é direcionado a crianças e adolescentes em situação de 

risco, e a investigação dos autores foi realizada sob o prisma da vivência 

institucional, permeando o cotidiano do projeto, realizando visitas às casas dos 

participantes e fazendo também entrevistas informais com os participantes, suas 

famílias e com os trabalhadores do projeto. 

 O estudo de Tavares et al (2011) analisou como surge o 

jovem/adolescente “vulnerável” no contexto sociopolítico atual, ponderando que 

fatores desde o crescimento desordenado das cidades até a forma de 

estigmatização de determinados lugares contribuem para tal surgimento. 

Foi proposta uma reflexão sobre os projetos sociais que visam a 

proteger e promover a vida de crianças e adolescentes, com vistas à “apropriação” 

que é feita nessas iniciativas. 

Segundo descrição das autoras, nas entrevistas com os educadores e 

oficineiros do projeto, observou-se a reprodução de modelos hegemônicos, haja 

vista que em suas falas havia o discurso de que a participação no projeto seria a 

chance para que as crianças do bairro saíssem das ruas e se destacassem na 

sociedade, constituindo dessa forma uma oportunidade para evitar a vida criminosa. 

O trabalho citado destaca que: 

 

Observa-se nas falas dos educadores do projeto e das famílias por ele 
assistidas a manutenção de modelos de subjetividade orientados pela ideia 
de que o “emprego fixo” e uma “família organizada” são padrões de 
reconhecimento, aceitação, legitimação social e direito à vida. Nesse 
sentido, são vistos como único modo de viver e de possibilidade de um bom 
futuro. (TAVARES et al, 2011, p. 6) 

 

Segundo as pesquisadoras, as famílias entrevistadas apontaram uma 

melhora dos participantes após o ingresso no projeto, melhora referente ao 

comportamento na forma de se relacionar com os outros.  
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As famílias citaram que os filhos ficaram mais calmos após o ingresso 

no projeto, pois além de serem afastados das más companhias, no projeto eles 

ficavam sabendo o que é certo e o que é errado, além de gastar energia nas 

atividades. 

As autoras destacam que os próprios participantes do projeto 

confirmam a mudança após o ingresso no mesmo e justificam-na, dizendo que se 

sentem valorizados no projeto.  

Também ficou constatado que a causa que leva os pais, familiares e o 

próprio jovem a buscar o projeto está relacionada à perspectiva de futuro melhor, 

que se materializa na conquista de um emprego, na formação de uma família e na 

ocupação do tempo ocioso dos participantes. 

O resultado apresentado dispõe que, muito embora existam inúmeras 

vantagens nos projetos sociais, inclusive no analisado neste estudo, ressalta-se que 

os projetos caminham no limiar que levam a trabalhos assistencialistas e muitas 

vezes utilizam-se de modelos disciplinares para controlar virtualidades. Por um lado, 

ele cria oportunidades para os jovens participantes e, por outro, fabrica meninos de 

projeto (no limite entre um mundo e outro). 

As autoras concluem que: 

 

O projeto social investigado também está no limite. O projeto acaba 
reproduzindo modelos hegemônicos de bom cidadão, bom pai, bom 
trabalhador, bom filho, bom aluno etc., aceitos como universais e 
verdadeiros, mas que estão longe das condições concretas de vida dos 
jovens empobrecidos porque são baseados em aquisição de bens de 
consumo e culturais, acessíveis apenas às camadas média e alta da 
sociedade. (TAVARES et al, 2011, p. 8) 

 

Já o estudo Respostas brasileiras à violência e novas mediações: o 

caso do Grupo Cultural AfroReggae e a experiência do Projeto Juventude e Polícia, 

desenvolvido por Sílvia Ramos (2007) trouxe uma discussão sobre as respostas 

brasileiras à violência urbana focalizando tanto políticas governamentais de 

segurança pública como ações da sociedade civil, por meio de projetos.  

O projeto “Juventude e Polícia” nasceu de uma iniciativa do Afro 

Reggae, que em 2002 tentou realizar uma parceria com a Polícia militar do Rio de 

Janeiro, mas as negociações foram frustradas. Em 2004, a PMMG e a Secretaria de 

Defesa Social convidaram o Afro Reggae e o Cesec para levarem o projeto aos 

batalhões de Belo Horizonte. Inicialmente o projeto desenvolveu-se como um piloto 
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voltado para estabelecer um diálogo entre a cultura dos jovens e a cultura policial, 

reduzindo a distância entre esses 2 grupos através da música e da arte. 

A autora destacou alguns aspectos que tornaram a experiência 

singular, sendo diferente das formas tradicionais dos trabalhos de sensibilização das 

Polícias, de forma que essa experiência mobilizou não somente a razão, mas os 

corações. 

Segundo Ramos: 

 

A essência da intervenção não é apenas “mudar o policial”, ensinando-lhe, 
intelectualmente, algo que, aparentemente ele não quer aprender, ou resiste 
a incorporar, mas propor experiências novas e inusitadas tanto para eles 
como para os jovens que pela primeira vez entram num Batalhão de Polícia. 
São jovens instrutores que têm a “atitude” do jovem da favela vivendo uma 
experiência que mobiliza seus estereótipos com relação à Polícia, e provoca 
no policial os sentidos do ritmo e da plasticidade. O essencial está na troca, 
e ela se realiza diretamente entre policiais e jovens, sem mediadores 
(professores de direitos humanos). (2007, p. 7) 

 

Ainda existem muitas barreiras para a replicabilidade do projeto em 

outros estados. O projeto “Juventude e Polícia” traz em seu bojo algumas polêmicas 

e visa a transformar imagens tradicionais da Polícia Militar, com música e arte 

levadas inicialmente aos batalhões e depois os policiais treinados ingressaram nas 

favelas para oferecer aos jovens oficinas com o que aprenderam, criando um vínculo 

entre Polícia e comunidade. Esse papel de quebrar paradigmas e buscar novos 

conceitos que a Polícia Militar em especial a mineira tem exercido, é fundamental 

para que suas iniciativas sejam bem sucedidas. A autora conclui ressaltando que, 

em contraste com os baixos investimentos governamentais em relação à Polícia e a 

segurança pública, grupos de jovens de favelas constituem parte das respostas mais 

vitais ao problema da violência nos últimos anos. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Diante deste cenário, surge a necessidade de se investigar a questão 

dos jovens que acabam integrando o mundo do crime e o que tem sido feito para 

prevenir este ingresso. Qual seria o papel exercido por um projeto de combate a 

criminalidade neste contexto? 

Lopes et al destaca que: 

  

É importante o fortalecimento de ações que se dediquem à promoção dos 
direitos de crianças e adolescentes, e jovens em situação de 
vulnerabilidade, isso se deve ao fato de as ações já existentes serem 
insuficientes, inadequadas ou ineficazes para de fato atender às 
perspectivas dessa população. Inclusive daí nasce a importância do 
investimento em pesquisas que tratem dessas questões de maneira a 
produzir subsídios e tecnologias sociais para a implementação de políticas 
públicas eficazes. (2008, p. 66). 

 

A presente pesquisa busca contribuir para os estudos sociais e 

jurídicos a respeito do tema, levantando subsídios para se pensar em políticas 

públicas mais eficazes no combate à criminalidade.  

A avaliação dos programas existentes na questão do combate à 

criminalidade é essencial, inclusive para suscitar apoio político e público para 

iniciativas bem sucedidas. Todavia atualmente os programas não contam com 

avaliações capazes de demonstrar se os resultados foram alcançados, e sem 

avaliações é difícil conseguir financiamento em longo prazo para esses projetos 

(CANO, 2006).  
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3 OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta pesquisa é conhecer e descrever o cotidiano de um 

projeto de prevenção à criminalidade que existiu no município de Passos/MG, 

chamado Juventude Cidadã, buscando apreender seus resultados em termos de 

desenvolvimento regional, do ponto de vista dos trabalhadores do projeto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- conhecer o cotidiano vivido pelos atores sociais no projeto e identificar 

os trabalhadores envolvidos; 

- conhecer a visão dos trabalhadores do projeto sobre os métodos 

utilizados e os resultados obtidos em termos de prevenção, além de sua visão sobre 

as dificuldades encontradas; 

- compreender os obstáculos e políticas que dificultam e/ou facilitam o 

funcionamento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

 

A pesquisa tem natureza qualitativa, é um estudo de caso etnográfico, 

com observações participantes no projeto social citado, buscando apreender as 

representações e vivências dos atores sociais envolvidos, bem como os lugares 

ocupados por eles e suas percepções com relação ao desenvolvimento do projeto.  

Segundo Chizzotti (2006, p. 144), “O termo qualitativo implica uma 

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para 

extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível”. 

O estudo de caso etnográfico surgiu recentemente na literatura 

educacional, utilizando o cunho etnográfico aplicado a um estudo de caso.  

Conforme André (2007, p. 31): 

 

Para que seja reconhecido como um estudo de caso etnográfico é preciso, 
antes de tudo, que preencha os requisitos da etnografia e, adicionalmente, 
que seja um sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem 
definidos, tal como uma pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo 
social. O caso pode ser escolhido porque é uma instância de uma classe ou 
porque é por si mesmo interessante. De qualquer maneira o estudo de caso 
enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do pesquisador ao 
selecionar uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade. 
Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e às 
suas inter-relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um 
processo de unidade em ação. 

 

O estudo de caso etnográfico possibilita uma ampla e profunda visão 

sobre uma unidade social complexa, conferindo ao leitor a capacidade de 

compreensão de vários sentidos do fenômeno estudado. (ANDRÉ, 2007) 

 

 

4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 
 

Os participantes da pesquisa são os profissionais que atuavam no 

Projeto Juventude Cidadã, ou seja, 3 (três) membros da Polícia Militar de Minas 
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Gerais e 03 membros da Fundação de Ensino Superior de Passos, cujo 

detalhamento encontra-se no capítulo de resultados. 

 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada em duas fases, discriminadas a seguir: 

a) Fase Exploratória 

Nesta fase foram realizadas observações participantes durante a 

realização do Projeto Juventude Cidadã. Os integrantes observados na fase de 

observação participante foram as crianças que pertenciam ao projeto, sendo 

aproximadamente 45 (quarenta e cinco) crianças na faixa etária de 6 a 17 anos, 

eventualmente algumas crianças de menor idade também participavam. As 

observações participantes foram realizadas durante a execução do projeto, nos 

locais em que ele acontecia: Centro Integrado de Recreação e Esportes - CIRE 

(Clube da FESP), Sede do Projeto Amar e Batalhão da PMMG, que já foram 

descritas anteriormente. Nesse período aconteceram conversas informais, além da 

observação. Conforme dados fornecidos pela coordenação do projeto, as crianças 

pertenciam às seguintes escolas da cidade de Passos: Escola Estadual Prof. Jair 

Santos, Escola Estadual São José, Escola Estadual Jalile Barbosa Calixto, Escola 

Estadual Emília Leal e Escola Estadual Abraão Lincoln.  

Devemos ressaltar que a participação de diversas escolas no projeto 

Juventude Cidadã propiciou uma importante integração social, reunindo crianças e 

adolescentes de varias regiões da cidade, tendo em vista que cada uma das escolas 

acima citadas situa-se em um bairro diferente da cidade de Passos. 

Segundo Caiafa (2007, p. 139): “O etnógrafo, na situação de 

observação-participação, também produz, ele mesmo, matéria de pesquisa, o que 

constitui mais uma faceta do material irregular desse modo-pensamento”.  

Ainda nesse sentido, André (2007, p. 28) ressalta: 

 

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os 
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno. Explicar 
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suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 
através de outras fontes. 

 

Os dados obtidos foram registrados em diário de campo. 

 

b) Fase Focalizada 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Roteiro em anexo - 

Anexo A) com os responsáveis pelo projeto, para verificar a percepção dos mesmos 

com relação ao projeto e o trabalho desenvolvido. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra sendo posteriormente analisadas (Entrevistas em anexo - 

Anexo C). O roteiro de entrevista contém uma etapa inicial na qual foi realizada uma 

contextualização da situação profissional do entrevistado. A segunda etapa, 

temática, consistiu-se na investigação do objeto da pesquisa. Os eixos contidos na 

etapa temática, nasceram das experiências vivenciadas na fase de observação 

participante. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados passaram por uma análise de conteúdo tradicional nos 

parâmetros propostos por Bardin (1977) e Minayo (1996). 

Minayo e Sanches (1993, p. 7), destacam que “O material primordial da 

investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas relações 

afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos”. 

Foram analisados separadamente os diários de campo resultantes das 

observações participantes e as entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

trabalhadores que atuaram no projeto Juventude Cidadã. A discussão dos 

resultados buscou uma possível triangulação dos dados, na tentativa de esboçar um 

exercício de compreensão da realidade, sempre provisório.  Após varias leituras do 

material obtido, os resultados foram agrupados por eixos temáticos. 
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O presente trabalho passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 

Universitário de Franca, obtendo aprovação em 16 de abril de 2012. 

De acordo com as disposições da resolução número 196/96 do 

Ministério da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os seguintes 

cuidados foram tomados: 

• A pesquisadora se colocou como responsável pela integridade e bem 

estar dos participantes da pesquisa, obtendo seu consentimento livre e esclarecido 

(o modelo do termo se encontra em anexo - Anexo B), tratando-os sempre com 

dignidade, respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os em sua 

vulnerabilidade. 

• Ela também ponderou sobre os riscos e benefícios de estudo, 

garantindo sigilo e que os danos previsíveis serão evitados, observando sempre a 

relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a 

sociedade. 
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6 RESULTADOS  
 

 

6.1 ANÁLISE DOS DIÁRIOS DE CAMPO 
 

 

Inicialmente destacamos a análise dos diários de campo resultantes 

das observações participantes realizadas no projeto, no período de abril a novembro 

de 2011, expondo de forma descritiva as experiências vivenciadas no Projeto 

Juventude Cidadã. As observações foram descritas por meio de categorias, 

levantadas após várias leituras dos diários de campo. 

 

 

                 Figura 1 - Dia de Projeto (Centro Integrado de Recreação e Esportes - CIRE). 
                 Fonte: Fotografado pela autora. 

 

 

1) Descrição do projeto 
 

O Projeto Juventude Cidadã nasceu em 2007 de uma parceria do 12º 

Batalhão da Polícia Militar com a Fundação de Ensino Superior de Passos - 

FESP/UEMG. 

“O projeto consiste em estreitar os laços entre a Polícia Militar e a 

FESP com a comunidade, oferecendo aos jovens em condições de risco, a 
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oportunidade de praticarem esportes, complementar sua formação educacional 

através de atividades sócio-educativas, culturais, proporcionando o apoio necessário 

para melhorar a convivência social e melhorar a expectativa de futuro desses 

jovens”. (Relato da Coordenadora do Projeto Juventude Cidadã em 04/04/2011).  

Os jovens participantes do projeto são escolhidos por indicação das 

diretoras das escolas da cidade de Passos/MG e também pelas assistentes sociais 

da cidade, que passam os nomes dos jovens que estão em maior vulnerabilidade 

social. Estes dados são passados para a coordenadora do projeto, que avalia as 

possibilidades e convida os jovens e crianças a participarem. O projeto acolhe 

aproximadamente 50 jovens e crianças com idade entre 9 e 17 anos, e não pode 

aumentar o número de beneficiados, por falta de estrutura e apoio financeiro (estas 

informações sobre o projeto foram obtidas através de conversas informais com os 

coordenadores do projeto durante o período de observação participante). 

Em alguns dias, além dos participantes citados acima, o projeto 

contava com a presença de crianças e adolescentes vinculados a uma ONG no 

município de Passos, chamada “ONG Deus Proverá”, ou seja, nos dias em que as 

crianças da ONG ficavam junto com as crianças do Projeto Juventude, o número de 

participantes aumentava ainda mais. As crianças da ONG vinham acompanhadas de 

um monitor e realizavam todas as atividades que os participantes do Projeto 

Juventude realizavam. 

Como o projeto acontecia a partir de uma parceria entre a FESP e a 

Polícia Militar, os monitores que cuidavam das crianças no Projeto Juventude 

pertenciam a uma dessas duas instituições. Havia a coordenadora do projeto por 

parte da FESP que era uma assistente social que cuidava de outros projetos era 

também monitora de estágios do curso de Serviço Social da FESP, que contava com 

o auxílio de duas estagiárias do serviço social, as quais eram fixas ao longo do ano 

em que o projeto se realizava. Já os policiais, que participavam do projeto, eram 

voluntários. Normalmente o projeto contava com três policiais: um coordenador e 

outros dois que ajudavam no desenvolvimento do projeto. 

Importante salientar que, nem os monitores da Polícia Militar, nem os 

monitores da FESP recebiam qualquer remuneração extra ou específica por 

participar do Projeto Juventude Cidadã. O projeto viveu da comunhão de vontades 

das pessoas, tanto o lanche servido quanto as camisetas que os participantes 

usavam eram fruto de doação de empresas da cidade de Passos. 
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Para que chegassem ao projeto, o transporte usado pelas crianças era 

o ônibus, a empresa de transporte coletivo que atua na cidade de Passos/MG fazia 

essa doação, disponibilizando um ônibus e motorista, para que atendessem ao 

projeto. Nos dias em que o projeto acontecia (terças e quintas), o ônibus passava 

em pontos pré-estabelecidos para apanhar as crianças e, ao final, as devolvia no 

ponto inicial.  

O projeto acontecia semanalmente às terças e quintas-feiras, das 8 às 

11 horas da manhã e contava com a participação da Polícia Militar e da Fundação 

de Ensino Superior de Passos com as Faculdades de Serviço Social, Enfermagem, 

Direito e Educação Física.  

 

2) Locais onde acontecia o projeto 
 
 

Em alguns dias ele era realizado na sede do Projeto Amar, que é um 

lugar um pouco mais longe da região central da cidade de Passos. Nas terças e 

quintas pela manhã esse local era utilizado pelo Projeto Juventude Cidadã, e em 

todos os dias no período vespertino era utilizado pelo próprio Projeto Amar. 

A sede do “Projeto Amar” parece fisicamente com uma escola, com 

salas de aula, refeitório, quadra, sanitários e é adequada às atividades 

desenvolvidas pelo Projeto Juventude Cidadã. 

Como não havia uma sede própria para este projeto, em alguns dias, 

ele acontecia no Batalhão da cidade; em outros, no CIRE - clube de propriedade da 

FESP. Por isso não existia não existia um planejamento prévio sobre o local onde o 

projeto aconteceria, tudo dependia de disponibilidade dos locais, então só era 

possível saber onde seria realizado o próximo encontro, um ou dois dias antes.  

 

3) Rotinas 
 

Foi observado que, no início das atividades todas, as crianças e 

adolescentes eram reunidos numa quadra e formavam filas, sempre sob o olhar 

atento e rigoroso dos policiais que passavam comandos militares aos jovens. 

Depois as turmas eram divididas entre meninas e meninos de menor e 

maior idade. Enquanto os menores eram convidados a colorir com as estagiárias da 

faculdade, os meninos maiores jogavam futebol com os policiais. Em um dos dias, 
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em que foi realizada a observação participante, a pesquisadora acompanhou as 

meninas e observou o que elas faziam e o que conversavam. Foi constatado que 

entre alguns existia uma insatisfação, porque anteriormente havia sido combinado 

que neste dia eles iriam para o clube, porém por questões burocráticas não havia 

dado certo, o que acabou frustrando algumas crianças. Depois de colorir e brincar 

bastante, como era semana da Páscoa, eles foram chamados para assistir a um 

filme sobre a vida de Cristo narrado por crianças. No entanto, a sala de vídeo estava 

com problemas e foi improvisado um espaço para que eles assistissem ao filme, 

mas havia muita claridade no local, o que prejudicou a concentração das crianças no 

filme. A coordenadora disse que haveria prêmios para quem respondesse a algumas 

perguntas sobre o filme, após sua exibição (Trecho retirado do diário de campo do 

dia 19/04/2011). 

Em outro dia fomos ao clube e a turma se reuniu na quadra, ficando 

estipulado que só poderiam nadar se o tempo se abrisse. A pesquisadora seguiu 

com as meninas para o parquinho e, chegando lá, não teve como manter-se 

indiferente, foram realizadas tarefas como brincar, vigiar, levar ao banheiro, e a 

experiência foi bastante positiva. Eles se empolgaram tanto com os brinquedos que, 

por alguns instantes, até esqueceram a vontade de nadar. O tempo passou e o 

lanche atrasou, mas como estavam entretidos ninguém reparou. Quando chamaram 

para o lanche, um garotinho pediu para que fôssemos buscar o agasalho que ele 

havia esquecido na quadra. Aproveitando o ensejo, foi perguntado o que ele achava 

do projeto ser realizado no clube, ele disse que gostava, mas que o local preferido 

dele era o Batalhão. Foi questionado o motivo, e ele apenas me disse que gostava 

mais de lá. Foi uma surpresa porque pressupúnhamos que o clube fosse o local 

predileto. Logo depois serviram o lanche e em seguida o projeto foi encerrado 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 03/ 05/2011). 

Uma semana depois, o projeto foi realizado no Projeto Amar. Lá 

chegando, os grupos foram divididos, e os pequenos que queriam desenhar ou jogar 

“uno” ocuparam o refeitório. Enquanto alguns jogavam bola, os outros ficaram 

pedindo para utilizar a sala de computadores. 

Depois de muita insistência, foi permitida a entrada deles na sala de 

computadores, ficando estipulado o revezamento a cada 20 minutos para que todos 

tivessem a chance de usar. Os meninos na faixa de 13 a 15 anos foram os primeiros 

a utilizar os computadores, todos olhando de um jeito “encantado” para as máquinas 
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que estavam ali. Quando os computadores foram ligados eles logo foram 

procurando joguinhos e músicas, mas como eram computadores da instituição as 

crianças não tinham nenhuma das duas opções. Mesmo assim adoraram aquela 

oportunidade e, quando o tempo se esgotou deu o maior trabalho para que eles 

saíssem para os outros utilizassem os computadores. Os meninos lancharam em 

seguida, felizes e espevitados, e depois ajudaram a limpar a sujeira, brincaram mais 

um pouco e logo o ônibus chegou e os levou para casa (Trecho retirado do diário de 

campo do dia 10/05/2011). 

Em outro dia, o projeto foi realizado em um clube, com um clima 

ameno. No início havia pessoas sentadas nos bancos, que também estavam 

esperando o ônibus do projeto, elas se apresentaram como estagiários e professora 

da FESP do curso de Educação Física, que estavam lá para fazer atividades com as 

crianças e iriam nos acompanhar por algum tempo. 

Quando as crianças chegaram, foi aquela bagunça, sendo difícil de 

controlar, os militares tentavam acalmar a moçada, mas a quietude era 

momentânea. Animados com a presença dos estagiários, entraram correndo no 

clube e, após serem organizados em filas, foram para a quadra participar de um 

“circuito de aquecimento”. Correram, pularam, abaixaram e levantaram inúmeras 

vezes, sempre muito animados. 

Após o aquecimento, alguns foram jogar futebol, outros foram brincar 

de “queimada” e os pequenos foram para o parquinho. A pesquisadora acompanhou 

os pequenos no parquinho, com a ideia (mais uma vez) de que ficaria do lado de 

fora, observando-os brincar. Mais alguns minutos depois, já estava com os pés na 

areia, brincando com eles ou então repreendendo alguma criança mais afoita. 

Nesses momentos de descontração, é perceptível o quanto eles são 

carentes de afeto, carinho e de atenção, já que a cada momento eles sempre 

buscavam interagir, demonstrar carinho, abraçar, e às vezes chamavam nossa 

atenção para que participássemos com eles das atividades, era impossível ficar 

como mera espectadora, eles cobravam essa participação. 

Depois de muita brincadeira, o lanche chegou e foi difícil tirar os 

pequenos do parquinho. Após comerem, limparam todo o local. Logo o ônibus 

chegou e o projeto foi encerrado (Trecho retirado do diário de campo do dia 17/05/ 

2011). 
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Na semana seguinte, o projeto foi realizado na sede do Projeto Amar. 

Às 08h:15m, todos já estavam lá, inclusive os estagiários da educação física, que 

tiveram que lidar com um espaço menor do que o do clube. Porém, eles resolveram 

utilizar uma quadra que fica em um terreno ao lado, levando os meninos para brincar 

de bola, enquanto as meninas conversavam, desenhavam e outras faziam 

atividades com as estagiárias. Quando o lanche chegou, as crianças comeram pão 

com presunto e mussarela e tomaram suco, e depois ajudaram a limpar tudo.  

Antes de terminar, os militares reuniram todos no pátio e disseram que 

na semana seguinte seriam distribuídas as camisetas do projeto, e que depois da 

distribuição não iriam aceitar que ninguém aparecesse sem uniforme (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 24/05/2011). 

 

4) Interação entre as crianças e militares 
 

Foi observado que, dentre os policiais presentes, um usava farda e as 

crianças o olhavam de maneira admirada, e alguns garotos até ousaram tocar a 

farda (Trecho retirado do diário de campo do dia 19/04/2011). 

Os meninos ficaram jogando bola com os policiais, na quadra, onde a 

descontração era total, todos ligados ao jogo. Era possível perceber o clima de 

amizade entre crianças e militares, vivendo aquele momento com toda intensidade 

possível, esquecendo padrões estabelecidos e deixando o momento de alegria e 

diversão acontecer com naturalidade. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

10/10/2011) 

 

5) Estilos de punição 
 

Foram observadas algumas maneiras como a coordenação do projeto 

punia crianças que não se comportavam bem, o que se observa nos seguintes 

trechos retirados dos diários de campo: 

(...) ficou estipulado que na próxima semana iriam para o clube, porém 

uma criança que se comportou mal não poderia ir. (Trecho retirado do diário de 

campo do dia 19/04/2011) 

Em outro dia aconteceram brincadeiras com dois meninos de 7 anos 

que estavam de castigo por terem feito bagunça. Inicialmente foi conversado sobre o 
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que eles fizeram (ficaram brincando de brigar). (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 07/06/2011) 

Nesse dia a pesquisadora levou alguns sacos de balas para distribuir, e 

eles ficaram muito eufóricos e logo havia papel de bala por todo canto. Diante desta 

situação, os militares foram enérgicos e disseram que se eles agissem assim a cada 

presente (isso já tinha ocorrido com os chocolates que a coordenadora tinha levado 

anteriormente), os adultos seriam proibidos de levar qualquer coisa para eles. Então 

eles limparam tudo rapidinho. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

17/05/2011) 

 

6) A fome das crianças 
 

Durante a permanência da pesquisadora no projeto, foi constatada a 

triste realidade de muitas crianças: a fome. Tal fato pode ser verificado a partir do 

trecho do diário de campo do dia 19/04/2011: 

- “Eles saíram em disparada quando viram o lanche e comiam com 

uma rapidez impressionante, o que chocou os adultos presentes. O lanche foi um 

pão com presunto e mussarela e, dentre as crianças havia uma que separou o 

lanche todinho, comeu primeiro o pão, depois o presunto e bem devagarzinho a 

mussarela. Quando foi questionado pelos coleguinhas sobre a razão pela qual ele 

estava fazendo isso, ele respondeu que era para que o lanche durasse mais”. 

 

7) Modo de vida das crianças 
 

Durante o período de observação participante, a pesquisadora pôde 

conhecer um pouco o modo de vida das crianças, a partir do que elas próprias 

relatavam. Um menino disse que morava com os avós porque os pais tinham 

falecido.  

Disse ainda que adorava chamar a coordenadora do projeto pelo nome 

Mirian, porque era o mesmo nome de sua mãe e, assim, ele sempre se lembrava 

dela.  

Outro menino disse que morava com os pais e adorava um jogo de 

vídeo-game, que é proibido para menores de 18 anos, foi questionado se na casa 

dele ninguém se importava com isso e ele disse que nem sabiam do jogo. 
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8) Flexibilização das regras 
 

Houve várias situações em que as regras foram flexibilizadas, como se 

observa nos seguintes trechos dos diários de campo: 

“Dentre as meninas uma chamava a atenção porque era a maior, e 

queria jogar bola com os meninos, que no começo não gostaram muito da ideia, mas 

de tanto ela insistir acabaram deixando”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

24/05/2011) 

Foi observada uma situação em que os comportamentos positivos 

foram reforçados, como pode ser verificado no trecho retirado do diário de campo do 

dia 19/04/2011: 

- “Depois do lanche eles voltaram a ver o filme e, encerrada esta 

atividade a coordenadora trouxe uma série de perguntas, e quem respondesse 

corretamente ganharia balas, chicletes e chocolates. Todos queriam ganhar e no 

final todos ganharam, respondendo ou não às perguntas”. 

Observou-se uma flexibilização das regras neste trecho do diário de 

campo do dia 17/05/2011: 

- “Em seguida eles queriam voltar a brincar, porém a coordenadora 

disse que era melhor ficarem mais quietos para que ninguém passasse mal. Foi 

muito difícil convencê-los a ficarem quietos e, no fim a coordenadora acabou 

cedendo, deixando claro que não era para que eles brincassem no “roda-roda”. Eles 

aceitaram e foram brincar, uns de bola e outros no parquinho”.  

 

9) Crianças “Infiltradas” 
 

O Projeto Juventude Cidadã era uma atividade muito apreciada por 

crianças e suas famílias. As vagas eram limitadas, mas em alguns momentos a 

liderança do projeto notou a presença de crianças que não estavam na lista. Eram 

crianças que moravam nas proximidades do projeto e estavam sempre tentando 

participar, infiltrando-se entre aquelas oficialmente atendidas.  

“Na hora da chamada, notamos que estavam aparecendo mais 

crianças que não estavam na primeira lista, crianças das proximidades do projeto, 

que não sei por qual motivo apareciam por lá”. (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 24/05/2011) 
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10) Divergências entre os militares e o pessoal da faculdade 
 

Essas divergências foram observadas em alguns momentos, como 

pode ser verificado nos seguintes trechos: 

- “Ao ingressar no clube foi observado que os coordenadores da PM e 

os da FESP não chegavam a um acordo sobre a expulsão de um jovem do projeto 

que havia corrido dentro do ônibus de volta pra casa na última terça. A expulsão foi 

feita por um militar, que alegou desrespeito por parte do jovem, mas a justificativa 

não foi bem recebida pelos outros membros não militares do projeto”. (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 03/05/2011)  

“(...) todos os dias em que o projeto acontecia, os militares contavam 

as crianças dentro do ônibus e, durante o projeto, notaram que havia gente nova. Os 

militares eram mais radicais com isso, posicionando-se que quem não fazia parte do 

projeto não deveria entrar, e também não deveriam aceitar mais ninguém, já que a 

situação já estava complicada com tantas crianças, sem falar na questão do lanche 

que era doado e contado. Já a coordenadora do projeto era mais “maleável”, e por 

ela sempre podia entrar mais gente”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

24/05/2011) 

“Em algumas terças feiras, além do pessoal do projeto, vinham os 

meninos da ONG Deus Proverá. Era mais gente ainda e, na hora do lanche, 

verificamos que os pães eram insuficientes e tínhamos que parti-los para que todos 

pudessem comer. Esse fato também causava divergência entre a Polícia e a 

faculdade, na medida em que o pessoal da Polícia não concordava com a presença 

de mais gente ainda, como também com os novatos que entraram no segundo 

semestre”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 30/09/2011) 

A coordenadora do projeto disse em conversa informal que 

periodicamente aconteciam reuniões, em outro local, entre o pessoal da faculdade e 

os militares para que resolvessem as divergências. 

 

11) Dificuldades vividas pelo projeto no 2º semestre 
 

No segundo semestre as situações vivenciadas no projeto foram 

completamente diferentes do primeiro semestre, várias dificuldades apareceram e 

novas situações precisaram ser enfrentadas. 
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11.1) Ausência da Polícia 

A ausência da Polícia no segundo semestre foi um fator que acabou 

desencadeando diversos problemas. 

No primeiro dia de projeto no segundo semestre a Polícia não 

compareceu, o que causou certo estranhamento, mas imaginamos que na próxima 

semana tudo estaria normalizado. 

“Na volta das férias, liguei para a coordenadora do projeto, para saber 

onde o mesmo seria realizado e ela me disse que seria na sede do Projeto Amar. 

Chegando ao local estranhei o fato de que não havia nenhum policial, perguntei para 

a coordenadora e ela me disse que não sabia o que tinha acontecido” (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 02/08/2011).  

A ausência dos policiais foi se repetindo a cada novo encontro, e 

resultou em uma grande desestruturação do projeto. 

“Neste dia cheguei ao projeto, que aconteceu novamente na sede do 

Projeto Amar, e, de novo deparei-me com a falta de policiais. A coordenadora me 

disse que não sabia o que estava acontecendo e disse que ligaria no Batalhão para 

saber”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 09/08/2011) 

“(...) a coordenadora me disse que tinha ligado no Batalhão e que os 

policiais não estavam vindo devido ao aumento de criminalidade em Passos/MG, já 

que eles tinham que estar nas ruas fazendo policiamento, mas o responsável que 

atendeu ao telefone disse que na próxima semana iria pelo menos um policial”. 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 16/08/2011) 

“Neste dia cheguei ao projeto e mais uma vez não havia nenhum 

policial, as conversas via telefone da coordenadora pareciam não surtir efeito”. 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 23/08/2011) 

“Neste dia foi até engraçado, porque as próprias estagiárias da FESP 

que sempre tiveram o lado mãezona mais aguçado e eram contra os gritos e a 

disciplina dos militares, estavam notando o quanto aqueles gritos faziam falta. 

Mesmo assim não desanimamos, tentamos conversar, explicar e mas uma vez eu e 

as estagiárias fomos falar com a coordenadora sobre a falta que o pessoal da 

Polícia estava fazendo e tentamos cobrar para que ela tomasse alguma 

providência”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 30/08/2011) 
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“Nesse dia, ao chegar ao projeto, a coordenadora solicitou-me para 

que eu fosse com ela às 10h:30m ao Batalhão para a reunião com o comandante”. 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 13/08/2011) 

“Neste dia cheguei ao projeto e a coordenadora comentou que na 

próxima semana haveria uma reunião diretamente com o comandante para 

discutirmos a questão da ausência da Polícia”. (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 06/09/2011) 

“Por volta de 10 horas, eu e a coordenadora fomos para o Batalhão, e, 

quando chegamos, havia uma outra senhora da faculdade, parece-me que ela era 

responsável pelo curso de Serviço Social, ficamos esperando alguns minutos e logo 

fomos chamadas ao gabinete do comandante”. 

Já no gabinete, o comandante pediu a um capitão para anotar tudo o 

que fosse falado. Afirmou que se preocupava muito com o projeto e que não o 

informaram sobre a ausência da Polícia, reiterando que a corporação tinha total 

interesse pelo projeto e, portanto, podíamos contar com o apoio dele para tudo. 

Disse ainda que, a partir daquele dia, os policiais iriam voltar para o projeto, inclusive 

o policial que mais se destacara no projeto antes e, no momento, estava designado 

como motorista do comandante, mas que estava liberado para o projeto. “O 

comandante ainda se justificou dizendo que a onda de crimes em Passos impediu a 

Polícia de estar mais atuante no projeto, já que eram muitas ocorrências para 

atender e o efetivo muitas vezes não era capaz de suprir as necessidades da 

cidade. Também foi falado que na terça-feira seria um dia complicado, mas que na 

quinta-feira, com certeza eles estariam lá. O comandante também liberou a 

utilização do Batalhão para a realização de atividades”. (Trecho retirado do diário de 

campo do dia 13/08/2011) 

 
11.2) Ausência das faculdades 

O planejamento inicial do projeto contava com a participação de 

algumas faculdades da FESP, que promoviam palestras e atividades com os 

participantes do mesmo. No primeiro semestre a faculdade de Educação Física 

realizou diversas atividades com as crianças e adolescentes, o que foi bastante 

proveitoso. 

No segundo semestre, além da ausência dos policiais, também houve 

a ausência das faculdades. 
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“Nesse dia cheguei ao projeto (que a essa altura só acontecia na sede 

do Projeto Amar) e questionei a coordenadora sobre o cronograma que dispunha 

que cada curso estaria com os meninos uma vez por mês e tal, ela me disse que 

esse mês seria do curso de Direito, mas que nesse ano eles não poderiam ir”. 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 16/08/2011) 

 
11.3) Ausência de planejamento 

As dificuldades enfrentadas na volta do projeto, em agosto, 

denunciaram a falta de planejamento, porque, com a ausência dos policiais e das 

faculdades, não havia uma alternativa, uma atividade planejada a ser desenvolvida. 

“Como os policiais não foram, nós deixamos os meninos maiores jogar 

bola, enquanto as meninas coloriam”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

02/08/2011) 

A falta de atividades planejadas acabava forçando o encerramento do 

projeto, mais cedo. 

“Na hora do lanche as coisas melhoraram um pouco, inclusive tive que 

ajudar no preparo dos lanches já que só havia 4 pessoas. Depois do lanche as 

crianças foram dispensadas alguns minutos mais cedo”. (Trecho retirado do diário 

de campo do dia 02/08/2011) 

“As atividades ficaram bem comprometidas com a ausência dos 

policiais, não tínhamos muito que fazer, senão usar as bolas, joguinhos e coisas 

para colorir. Não havia planejamento nenhum”. (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 09/08/2011) 

“As crianças brincaram soltas, as estagiárias e eu saímos sem voz. O 

lanche foi adiantado para que as crianças fossem embora”. (Trecho retirado do 

diário de campo do dia 09/08/2011) 

“As crianças estavam cada vez mais indisciplinadas, até os mais 

tranquilos estavam se deixando levar pelos outros”. (Trecho retirado do diário de 

campo do dia 16/08/2011) 

“Eles brigavam muito entre eles, e a coordenadora conversava mas 

não resolvia muito, eles faziam o que queriam”. (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 16/08/2011) 
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“(...) Sem o apoio dos cursos da faculdade e dos policiais o projeto se 

desestruturou completamente (...)”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

16/08/2011) 

“As meninas menores continuavam na rotina de colorir, desenhar e, às 

vezes, traziam o dever da escola para ser feito no projeto. As atividades se repetiam 

toda semana e não havia nenhuma inovação. Depois o lanche foi servido e as 

crianças foram embora”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 23/08/2011) 

“Era o cenário oposto ao do início do ano, as crianças só brincavam, 

comiam e iam embora, não tinham mais palestra, instrução, até os cursos da 

faculdade que deveriam estar presentes, não estavam”. (Trecho retirado do diário de 

campo do dia 30/08/2011) 

 
11.4) Inserção de crianças novas 

Já no primeiro dia de Projeto Juventude, em agosto, notamos que 

novas crianças haviam sido inseridas, não havia concordância entre os monitores do 

projeto sobre essa inserção, mas a coordenadora achava que era possível ajudar 

mais crianças e adolescentes. 

“Várias crianças novas apareceram, fato que me preocupou muito, 

apenas com o olhar eu já notei o quanto as crianças novas destoavam das demais, 

em tudo, no jeito de andar, no jeito de falar gritando, nas brincadeiras mais 

agressivas”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 02/08/2011) 

“(...) As duas estagiárias da faculdade comentaram sobre a 

desnecessidade da inserção de novas crianças e se mostraram assustadas com as 

atitudes delas”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 02/08/2011) 

“Notei que as crianças novatas haviam “contaminado” as outras. Não 

tínhamos o menor controle sobre elas por mais que tentássemos, não obedeciam 

nada, o projeto estava virando um caos. Notei que um dos meninos que entrou no 

segundo semestre desafiava qualquer coisa que falássemos e, inclusive levou um 

som desses pequenos e colocava músicas de rap, com letras que falavam sobre 

criminalidade, exclusão social e coisas do tipo. As estagiárias comentavam que ele 

tinha jeito de bandido”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 09/08/2011) 

“As crianças que participaram do primeiro semestre pareciam mudadas 

e os novatos literalmente dominavam o pedaço”. (Trecho retirado do diário de campo 

do dia 23/08/2011) 
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“Um dos meninos pequenos começou a chamar atenção, tinha uns 7 

anos, era bem pequeno e tinha todos os trejeitos de um criminoso, segundo os 

comentários dos monitores. Notavam o seu jeito de andar, falar, vestir-se, apontando 

que era muito característico de quem tem envolvimento com a criminalidade. O 

garoto brigava com todos os menininhos e ficou conhecido entre os adultos como  

“semente do mal”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 30/08/2011) 

 
11.5) Problemas de disciplina 
 

Como sabemos, problemas que envolvem disciplina são normalmente 

gerados por um conjunto de fatores e, nesse caso, a ausência da Polícia e a falta de 

planejamento foram cruciais para que aparecessem alguns problemas. 

“Foi interessante e assustador notar que nós, 4 mulheres (a 

coordenadora, as duas estagiárias e eu), não tínhamos nenhum controle sobre as 

crianças. Foi terrível, tínhamos que gritar para tudo, e sem sucesso”. (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 02/08/2011) 

“As crianças estavam agitadíssimas, pulavam, corriam, gritavam, e 

nada do que a gente falasse fazia com que elas se acalmassem”. (Trecho retirado 

do diário de campo do dia 09/08/2011) 

“As crianças estavam cada vez mais indisciplinadas (conversavam aos 

gritos) e, nesse dia, foi permitido que utilizassem a sala de computadores e, quando 

chegaram lá, rapidamente um dos garotos espalhou um jogo para os outros e 

quando fomos ver o teor do tal jogo, era um jogo de luta em que bandido tinha que 

matar a Polícia. As monitoras ficaram muito bravas com os meninos, proibindo que 

eles levassem jogos”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 23/08/2011) 

“Era um empurra empurra, e tudo era motivo para brigas entre eles. A 

coordenadora tentava colocar de castigo, mas não tinha o mesmo efeito”. (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 23/08/2011) 

“As crianças estavam brincando, como sempre os meninos jogando 

bola e as meninas pequenas colorindo, brincando de giz, conversando... como as 

crianças estavam cada vez mais desobedientes, durante o jogo de futebol dois 

integrantes do projeto acabaram brigando, e um dos meninos pegou um azulejo e 

jogou no outro, mas o azulejo pegou na orelha de um menino que estava brincando 

na quadra, e chegou chorando. O menino que jogou o azulejo também chegou 

chorando e se justificando, mas foi expulso pela coordenadora na hora. Eu, como 



56 

estava de carro fui com o garoto machucado e uma estagiária até um posto do PSF 

para que fosse feito um curativo. Chegando ao posto, a enfermeira disse que o 

machucado foi aberto e que o ideal era que desse um ponto, mas para que o menino 

não se assustasse ela iria limpar e fazer um curativo bem feito que deveria ser 

trocado duas vezes na semana”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

13/09/2011) 

 
11.6) A volta da Polícia e da faculdade 

Depois de muita reclamação e várias dificuldades, a Polícia e a 

faculdade voltaram a comparecer ao projeto, porém algo estava diferente, não havia 

mais a mesma integração do primeiro semestre, o retorno trouxe melhoras, mas 

observamos que não havia o mesmo empenho do primeiro semestre.  

“Nesse dia fui para o projeto e, chegando lá notei que havia um policial 

da banda, foi muito fácil verificar a mudança de comportamento das crianças. Era 

algo como um fator psicológico, o policial não estava fazendo nada a mais, mas 

apenas a presença dele impunha um respeito maior às crianças, tanto a elas, quanto 

à nós. Ele ficou treinando o Hino Nacional com as crianças para que elas cantassem 

no dia da formatura. Depois os meninos foram jogar bola e as meninas brincaram 

colorindo, dançando”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 30/08/2011) 

“Nesse dia não foi nenhum policial, mas as estagiárias disseram que 

nos dias de quinta eles estavam indo direitinho, de qualquer forma o projeto estava 

bem melhor do que no início do segundo semestre, mas foi observado que por parte 

tanto da Polícia quanto da faculdade não havia o mesmo empenho inicial”. (Trecho 

retirado do diário de campo do dia 27/09/2011) 

“Nesse dia cheguei ao projeto e novamente as crianças estavam 

ensaiando o Hino Nacional com um policial, estavam superempolgados com a 

formatura no final do ano. Eles brincaram, depois lancharam e, quando estavam 

reunidos, foi avisado que na quinta-feira eles fariam o passeio ao centro de ciências 

da faculdade, também iriam conhecer a companhia de Polícia que fica no centro da 

cidade e  que iriam a uma sorveteria depois. As crianças ficaram empolgadíssimas, 

mas foram alertadas que só iria quem  ficasse comportado”. (Trecho retirado do 

diário de campo do dia 18/10/2011) 

“Nesse dia ao chegar ao projeto, as crianças foram reunidas e foi 

iniciado o trabalho da faculdade de enfermagem com eles. Prepararam alguns 
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joguinhos e deram algumas noções básicas sobre as doenças e primeiros socorros. 

Ficou determinado que haveria um próximo encontro no auditório do Batalhão onde 

os estudantes de enfermagem fariam uma palestra sobre doenças sexualmente 

transmissíveis”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 01/11/2011) 

“Depois, na segunda parte, um policial ensaiou o hino com eles e, a 

seguir eles ficaram brincando, logo o lanche foi servido e o projeto foi encerrado”. 

(Trecho retirado do diário de campo do dia 01/11/2011) 

“Neste dia o projeto aconteceu no auditório do Batalhão e, como havia 

sido combinado, o pessoal da enfermagem preparou uma palestra sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis. No início, quando o pessoal da faculdade notou que 

havia duas crianças pequenininhas demais para entender o conteúdo da palestra, 

pediram para que uma das estagiárias do serviço social os retirasse do auditório e 

os levasse para brincar em outro lugar. Os pequenininhos não entenderam e ficaram 

magoados por não poderem participar”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 

14/11/2011) 

“A palestra foi tranquila e, na hora das perguntas, as crianças foram 

muito participativas. No final foram distribuídas camisinhas. A maioria ficou 

brincando com a camisinha”. (Trecho retirado do diário de campo do dia 14/11/2011) 

 
11.7) O término do projeto 

Em todos os anos de existência do Projeto Juventude Cidadã, ao final 

das atividades, era realizada uma cerimônia de formatura, que contava com a 

apresentação das crianças e adolescentes, o recebimento de um certificado e uma 

comemoração que envolvia a participação não só das crianças e adolescentes, mas 

também de seus familiares, amigos e de todos os envolvidos com o projeto. 

No ano de 2011, não foi diferente, foi realizada uma cerimônia de 

encerramento nas dependências do Batalhão, ficou determinado que as crianças 

participantes do projeto no ano de 2011 poderiam levar até dois convidados, e o 

ônibus passaria nos pontos determinados para pegá-los e ao final eles seriam 

deixados nos mesmos pontos. 

A festa transcorreu normalmente, indicando mais um ano de dever 

cumprido, porém para a surpresa de todos aconteceu uma tragédia. 

O ônibus saiu da festa de encerramento com as crianças e seus 

convidados, a maioria das crianças estava acompanhada de seus pais, e dentro do 
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ônibus relata-se que houve um desentendimento entre alguns dos participantes do 

projeto e uma criança convidada, que era ex-participante do projeto. 

No calor da discussão, o garoto que foi convidado acabou pulando do 

ônibus em movimento, falecendo instantes depois. 

Todos ficaram chocados com o ocorrido, e a culpa parece ter caído 

sobre a Polícia Militar, conforme pode ser observado nas reportagens em anexo 

(Anexo E). 

A acusação se deu por conta de que, quando o ônibus foi buscar as 

crianças e convidados, havia um militar junto, acompanhando o trajeto, mas na volta 

nenhum policial acompanhou o retorno, imaginando que, estando eles 

acompanhados dos pais, não haveria nenhum problema.  

A empresa de ônibus, que sempre colaborou com o projeto 

voluntariamente, também foi acusada, havendo um questionamento se o ônibus 

utilizado era ou não adequado para o transporte das crianças. Diante do ocorrido, a 

empresa de ônibus não manteve o interesse em continuar ajudando o projeto, o que 

inviabilizou sua continuidade no ano de 2012. 

Os entrevistados: todas as pessoas que trabalhavam no projeto foram 

entrevistadas e seus dados podem ser verificados a seguir: 

 

QUADRO 1 - Caracterização dos entrevistados 

Nome 
fictício 

Idade Profissão 
Tempo 

no 
Projeto 

Função no 
Projeto 

Local onde 
foi realizada 
a Entrevista 

Duração 
da 

Entrevista 
Escolaridade 

JOÃO 33 

Policial 
Militar/Estudante 

de Educação 
Física 

3 anos 
Monitor dos 
participantes 

Sala anexa 
ao Batalhão 
da PMMG 

00:43:40 
Superior 

incompleto 

JOANA 38 
Estudante do 

curso de Serviço 
Social 

1 ano e 
meio  

Estagiária do 
curso de 

serviço social 
da FESP e 
monitora 

Sala na sede 
do Projeto 

Amar 
00:39:05 

Superior 
incompleto 

MANOEL 38 Policial Militar 1 ano 
Monitor dos 
participantes 

Sala anexa 
ao Batalhão 
da PMMG 

00:18:57 
Médio 

completo 

AMANDA 23 
Estudante do 

curso de Serviço 
Social 

1 ano e 
meio 

Estagiária do 
curso de 

serviço social 
da FESP e 
monitora 

Na casa da 
entrevistada 

00:53:02 
Superior 

incompleto 

JORGE 39 Policial Militar 
1 ano e 

meio 
Monitor dos 
participantes 

Sala anexa 
ao Batalhão 
da PMMG 

00:30:18 
Superior 

incompleto 

CARMEM 43 
Assistente 

Social 
2 anos e 

meio 

Coordenador
a do projeto 
na parte da 
faculdade 

Sala na sede 
do Projeto 

Amar 
01:13:03 

Superior 
completo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados informados pelos entrevistados. 
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No quadro anterior, encontram-se descritos os entrevistados, sendo 3 

(três) policiais com idade entre 33 e 39 anos que exerciam a função de monitores do 

Projeto Juventude Cidadã e 3 (três) integrantes da faculdade do curso de Serviço 

Social, sendo 1 assistente social e coordenadora do projeto e 2 estagiárias, com 

idade entre 23 e 43 anos. 

 

                Figura 2 - Distribuição do lanche. 
                Fonte: Fotografado pela autora. 

 

 

6.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
 

 

Contexto e análise geral de cada entrevista: 

• Entrevista com Joana 

- Contexto 

A realização das entrevistas se deu da seguinte forma: a entrevistadora 

tentou contato telefônico com alguns dos entrevistados, e a primeira a ser contatada 

foi Carmem, que prontamente disse estar disponível na semana seguinte e que ela 

mesma avisaria a Joana e a Amanda. Disse ainda que as entrevistas poderiam ser 

realizadas na sede do Projeto Amar, onde se disponibilizaria uma sala para que não 

houvesse interferências. Marcamos um horário e, no dia combinado, Joana e 

Carmem já estavam aguardando a pesquisadora. Amanda havia ficado doente e 
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infelizmente não pode comparecer. A entrevista aconteceu na sala da coordenação 

do projeto, cedida por Carmem. 

- Análise geral 

Joana se sentiu um pouco tímida no início, mas aos poucos foi falando 

o que sentia de maneira bastante receptiva e respondeu a todas as perguntas de 

forma solícita, deixando muitas vezes a emoção falar mais alto. No início ela contou 

sobre sua escolha do curso de serviço social, dizendo tê-lo escolhido pelo fato de já 

ter feito vários trabalhos voluntários. Ela afirmou que seu ingresso no projeto 

aconteceu num período em que ela não estava trabalhando e, ao saber da 

possibilidade de estágio no Projeto Juventude Cidadã, e foi falar com Carmem, que 

a autorizou a participar. No projeto, ela exerceu a função de monitora. Em alguns 

momentos percebia-se que a entrevistada não se sentia à vontade para trabalhar 

com policiais, em virtude de seu irmão ter sido preso, mas ao longo da entrevista 

Joana disse que o projeto também a ajudou a melhorar nessa parte, tendo passado 

a ver que nem todos os policiais são iguais e que as crianças precisam de alguém 

para discipliná-las. Conforme a conversa acontecia, Joana manifestava um grande 

apego às crianças e uma vontade de fazer alguma coisa que pudesse melhorar a 

situação das mesmas. Ressaltou os problemas da marginalidade e as dificuldades 

encontradas na realização de um projeto, principalmente a falta de apoio. Neste 

contexto foi observado em seu relato a afirmação do diálogo disciplinador e a crítica 

às omissões do Estado. 

• Entrevista com Carmem 

- Contexto 

Logo após a entrevista com Joana, Carmem foi entrevistada, o que 

aconteceu na mesma sala, assim que Joana foi embora. Carmem sempre se 

mostrou disposta a colaborar com o que fosse necessário, e pelo fato de ter sido a 

coordenadora do Projeto Juventude Cidadã estava disposta a transmitir tudo que o 

vivenciou. 

- Análise Geral 

Carmem inicialmente falou sobre sua trajetória profissional e disse que 

chegou ao Projeto Juventude Cidadã após a coordenadora do projeto se afastar por 

motivos de saúde. Ela aproveitou a oportunidade da entrevista para realmente fazer 

um desabafo, colocando os pontos positivos e negativos do Projeto Juventude 

Cidadã e ponderando suas opiniões, enquanto coordenadora, e sua visão de 
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assistente social. Ficou claro durante a entrevista que, na maioria das situações, 

Carmem deixava o seu lado maternal falar mais alto, ela até ressaltou que talvez 

isso ocorresse pelo fato de não ter tido filhos. Criticou em alguns momentos a 

atuação severa da Polícia, mas reconheceu que a presença deles ajudava muito. 

Também foi observado que Carmem se sentia desestimulada e triste diante das 

situações ocorridas com o Projeto Juventude, principalmente seu final inesperado. 

Ao final da entrevista, ela passou o contato telefônico de Amanda para que a 

pesquisadora pudesse marcar diretamente com ela a entrevista. 

 
• Entrevista com Manoel 

- Contexto 

As entrevistas com o pessoal da Polícia aconteceram da seguinte 

forma: a pesquisadora encontrou João na rua e comentou que precisaria fazer as 

entrevistas.  Ele disse que seria mais fácil encontrar os outros dois policiais, porque 

estão sempre no Batalhão, mas ele, devido a sua função, está sempre viajando e 

quando tem folga se dedica à faculdade de Educação Física que está concluindo. 

Em uma tarde a pesquisadora foi ao Batalhão. Manoel e Jorge estavam 

lá e se disponibilizaram a fazer as entrevistas naquele momento. Eles sugeriram que 

as entrevistas fossem realizadas numa sala anexa ao Batalhão, que pertence ao 

Colégio Tiradentes. A sala era imensa e, no fundo dela ficava uma mesa, onde 

foram montados os equipamentos (gravador, computador) para a realização das 

entrevistas com os militares. 

- Análise geral 

Ao entrar na sala, notei que Manoel ficou bem tímido e constrangido 

por estar sendo entrevistado, e a entrevista demorou a fluir.  Ele disse que está há 

20 anos na Polícia como integrante da banda de música e chegou ao projeto quando 

o sargento responsável se afastou. Falou pouco, ressaltou a importância da 

existência de projetos sociais, mas criticou a forma como o Projeto Juventude 

Cidadã acontecia, mencionou a falta de apoio do Estado e falou que a Polícia fazia o 

possível para que o projeto acontecesse da melhor maneira possível. Pude perceber 

uma reiteração do discurso institucional da Polícia Militar em suas falas e também foi 

perceptível que o entrevistado sentia haver certo preconceito entre os policiais que 

pertenciam à banda de música, como ele, e os policiais que realizavam outras 

funções. 
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• Entrevista com Jorge 

- Contexto 

Assim que a entrevista com Manoel foi finalizada, iniciou-se a 

entrevista de Jorge, na mesma sala descrita anteriormente. 

- Análise geral 

Jorge não se mostrou tímido em nenhum momento, e a entrevista fluiu 

facilmente. Ele se mostrou cuidadoso com as palavras devido à gravação. Disse que 

está há 10 anos na Polícia, como integrante da Banda, e que chegou ao projeto de 

forma voluntária. Criticou alguns pontos do Projeto Juventude Cidadã, 

principalmente no tocante ao lado mãezona exercido pela coordenadora do projeto, 

ressaltando que muitas vezes o trabalho era perdido devido ao ingresso de novas 

crianças e ainda destacou que era essencial a disciplina que a Polícia levava. 

Mencionou sua infância difícil, e ressaltou que, se hoje era um “homem de bem”, foi 

graças à sua participação em um projeto social em sua infância. Ele disse que 

sempre relatava este fato às crianças participantes do Juventude Cidadã como uma 

forma de estímulo. Jorge falou da falta do apoio do Estado para a realização de 

projetos sociais e, em momento algum, falou do término do projeto. Seu discurso foi 

extremamente institucionalizado. 

 

• Entrevista com João 

- Contexto 

João chegou ao Batalhão assim que as duas primeiras entrevistas 

foram finalizadas e aceitou realizar a sua naquele momento, na mesma sala em que 

as outras aconteceram. A entrevista foi realizada sem intercorrências. 

- Análise Geral 

João inicialmente disse estar há seis anos na Polícia, e, que o fato de 

atualmente cursar educação física o levou ao projeto de forma voluntária. Ele se 

mostrou bastante interessado em responder aos questionamentos, sempre atento e 

com bastante tranquilidade. Ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no 

Projeto Juventude e lamentou profundamente seu término. Relatou momentos 

marcantes e se mostrou bastante apegado às crianças. Seu discurso era mais 

humano que institucional, todavia ele também afirmou a importância da disciplina e 

da atuação da Polícia Militar em projetos sociais. João demonstrou interesse 

inclusive para participar de um novo projeto, caso isso viesse a acontecer. 
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• Entrevista com Amanda 

- Contexto 

A entrevista com Amanda foi realizada em sua casa, grande e simples.  

Alguns membros de sua família estavam por lá, e a entrevista foi realizada em um 

quarto, por ser mais tranquilo e livre de interferências.  

- Análise Geral 

Amanda atuou no projeto como monitora, fazendo estágio para o curso 

de serviço social. Ela respondeu aos questionamentos com tranquilidade, porém a 

entrevista demorou a fluir devido a sua timidez. Ela se sentia receosa de falar nomes 

e episódios que lembrava. A pesquisadora a tranquilizou dizendo que não iriam 

aparecer os nomes reais de ninguém e que ela poderia falar. Nesse momento ela se 

soltou um pouco mais e começou a falar aquilo que a angustiou dentro do projeto, 

Amanda disse que muitas vezes suas sugestões não eram ouvidas, e o casamento 

entre a disciplina e o serviço social, quando entrosados era ótimo, mas que no ano 

de 2011, no segundo semestre, muitos problemas aconteceram e o Projeto 

Juventude Cidadã foi minguando aos poucos. Ela ressaltou o quanto era apegada às 

crianças, que os tinha como filhos e se emocionou muito quando falou da festa de 

encerramento do projeto. Disse que lembrava do garoto que falecera e que havia 

conversado com ele naquele dia. Mostrou-se revoltada com a ausência dos policiais 

no ônibus de volta para a casa após a festa e falou da falta de apoio do Estado e da 

importância de um projeto social na cidade de Passos. 
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1 - O Projeto Juventude Cidadã 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fluxograma relativo aos resultados das entrevistas individuais - Tópico 1 - o Projeto Juventude 

Cidadã. 

 

 
1.1 Objetivos do projeto 
 

Carmem (faculdade) mencionou que o objetivo era trabalhar com 

crianças/adolescentes de certa forma problemáticos, para tentar amenizar os 

problemas envolvendo esse público em Passos/MG. Manoel (Polícia) disse que 

projetos desse cunho podem ajudar a diminuir a criminalidade, porque vai 

modificando a cabeça das crianças, educando, como podemos observar: 

 1 - O PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ 

1.8 - Interação entre os participantes adultos e as crianças 

1.7 - Admiração das crianças pelos policiais 

1.6 - Relatos positivos do convívio Polícia e Faculdade 

1.5 - Participação da Polícia no projeto 

1.4 - Envolvimento da iniciativa privada da cidade 

1.3 - Como o projeto se mantinha 

1.2 - Atividades e funcionamento cotidiano 

1.1 - Objetivos do projeto 

1.9 - Métodos educativos 

 1.10 - A disciplina 

 

 4 - CRIANÇAS 

 2 - DIFICULDADES 

 3 - OS AGENTES 

 5 - EFEITOS DO PROJETO 
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- E acho que para diminuir esses índices de criminalidade também. Eu 

falei que não vejo um caminho no momento, mas às vezes com esses projetos você 

vai mudando a cabeça dessas crianças, vai educando elas, quem sabe? 

(Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Esse tipo de projeto, então, é para tentar amenizar os problemas 

envolvendo adolescentes na cidade de Passos, amenizar essa situação de 

adolescentes envolvidos já..., em situação de risco, com alguns problemas, outros 

que já estavam vulneráveis aquele problema, então era isso. (Entrevistado 6 - 

Carmem - Faculdade) 

 
1.2 Atividades e funcionamento cotidiano 
 

Nessa categoria, acontece a descrição das atividades realizadas no 

Projeto Juventude Cidadã e o funcionamento cotidiano do projeto. O entrevistado 

João (Polícia) relata o cotidiano do projeto, contemplando-o desde o momento em 

que os militares saiam do Batalhão para pegar os meninos e levar para os locais 

onde o projeto acontecia, o lanche das crianças, as aulas programadas até a 

finalização do projeto com a entrega das crianças nos pontos determinados. Ele 

também cita as palestras que aconteciam durante o projeto, sobre trânsito, drogas, 

meio ambiente, a aula de iniciação musical e os passeios. Joana (Faculdade) 

menciona que no primeiro semestre do ano de 2011 havia uma programação 

variada, com idas ao clube, ao Batalhão e à sede do Projeto Amar, e que, após o 

segundo semestre, com o aumento da criminalidade na cidade de Passos, o projeto 

passou a acontecer na sede do Projeto Amar, com palestras eventuais sobre 

drogas. Manoel (Polícia) diz que o projeto tinha a parte de lazer para as crianças e a 

parte em que os policiais ensinavam disciplina, mas ele ressalta que era mais focado 

no lazer. Amanda (faculdade) coloca que as crianças tinham atividades de educação 

física e que, no Projeto Amar, tinham acesso a computadores, citando as 

brincadeiras que as crianças gostavam, como quebra-cabeça, escolinha, como 

veremos a seguir: 

Esse projeto se iniciava às 8 e ia até às 13, só que às 7 horas a gente 

saia daqui do Batalhão, que era o ponto inicial, passava nos bairros, recolhia os 

meninos e ia para o local determinado. As 8 estávamos lá para o início das 

atividades, então das 8 até às 9h30m era alguma aula programada, das 9h30m às 

10 era reservado para o lanche das 10 às 11h30m era uma segunda parte de aula, 
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das 11h30m em diante eu fazia o percurso contrário deixando as crianças nos 

pontos em que eu havia recolhido. Assim o projeto encerrava-se lá pelas 13 horas 

até terminar de entregar o último aluno. Eles tinham diversas palestras do pessoal 

da faculdade que eu citei e palestras externas também, aqui no Batalhão eles 

tiveram palestra sobre trânsito, palestra com o pessoal da Polícia do meio ambiente, 

aqui tem as estruturas do PROERD que é o programa de prevenção as drogas, 

tiveram apresentações com o canil, tiveram aula de iniciação com o pessoal da 

banda de musica do 12º Batalhão, foram organizados passeios para eles, eles 

fizeram passeio em furnas, fizeram aqui na cidade, comerciantes patrocinavam 

passeios pra eles em sorveteria, eles tiveram passeio no centro de atividades da 

faculdade o Centro de Ciências. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Bom no começo do ano que era mais programadinho, até começar a 

acontecer as violências que estão hoje em Passos, o projeto era no Batalhão o 

ônibus passava nos bairros pegava as crianças e levava para o Batalhão, chegava 

lá eles faziam as continências, aquelas coisas todas, aí o policial Manoel, levava 

eles para jogar bola, ai a faculdade dava alguma disciplina, tinha educação física 

que era a que mais esteve presente, fazia algumas atividades com eles, algumas 

vezes ia para o CIRE (clube) que também tinham a aula deles, ou também 

brincavam na piscina, ai tinha o dia deles lá de lazer que era no CIRE, e nos dias 

que era pra vir pra cá (Projeto Amar) eles ficavam na salinha de computação, ou iam 

jogar bola também, ai depois tinha o lanche, ai tinha dia que eles tinham que levar 

pra casa, porque não tinham o que comer, ai você tinha que dar pra um escondido 

porque se todo mundo quisesse levar.... aí até o meio do ano foi tranquilo, ai depois 

entrou de férias e teve aqueles problemas de violência, e ficou sem policiamento, ai 

o projeto ficou sendo aqui (Projeto Amar), ai eles jogavam bola, ficavam na 

computação, a gente tinha algum trabalho com eles, a fulana por exemplo falava 

sobre drogas e de vez em quando ela dava tipo algumas mini palestras, falava sobre 

drogas, falava sobre....,colocava filmes para eles ver, depois fazia perguntas para 

ver se eles estavam mesmo prestando atenção e era assim (...). (Entrevistado 2 - 

Joana - Faculdade) 

Tem o momento de lazer das crianças, tem a parte de lazer das 

crianças, e tem a parte que a gente ensina disciplina para as crianças, então na 

verdade é... lazer para as crianças ali, não tem aquele, vamos fazer isso, então.... 

(Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 
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Ah então, eles tinham atividades de educação física, é e eu não diria 

computação, mas eles tinham acesso a uns computadores lá no Projeto Amar, eles 

brincavam, tinha joguinho de quebra cabeça, eles pintavam, coloriam, eles gostavam 

de brincar de escolinha, as meninas gostavam de brincar de escolinha, essa eram 

as atividades que tinha lá. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

 
1.3 Como o projeto se mantinha 
 

Podemos observar que nessa categoria João (Polícia) ressalta que o 

projeto possuía o apoio da PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) e da FESP 

(Fundação de Ensino Superior de Passos) salientando que cada faculdade fez o 

máximo no desenvolvimento do projeto. Joana (faculdade) mencionou a participação 

da empresa de ônibus da cidade que cedia o ônibus para fazer o transporte das 

crianças e a doação da alimentação que era feita por um supermercado da cidade. 

Olha basicamente o apoio que o projeto já contava e recebia era o da policia 

militar... O pessoal da faculdade também, cada faculdade ali fez o máximo para 

desenvolver o trabalho deles. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Olha apoio que tinha, tinha assim do pessoal da empresa x que cedia o 

ônibus de graça para levar e buscar os meninos. O lanche era por conta do 

supermercado zzz, e só (...) (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

 
1.4 Envolvimento da iniciativa privada da cidade 
 

Nessa categoria João (Polícia) ressalta o envolvimento da iniciativa 

privada da cidade que deu total apoio, ele cita os patrocinadores do lanche, dos 

uniformes e do transporte como podemos observar: 

(...) nós notamos um envolvimento por parte de empresas, esse tipo de 

patrocinadores, para o lanche, para os uniformes, para o transporte deles, a 

empresa de transporte aqui da cidade, deu total apoio. (Entrevistado 1 - João - 

Polícia) 

 
1.5 Participação da Polícia no projeto 
 

Na presente categoria João (Polícia) coloca que a Polícia Militar 

trabalha na doutrina da Polícia comunitária, juntamente com a sociedade e focando 

no trabalho preventivo. Joana (Faculdade) relata que apesar dos problemas 

pessoais com policiais, as crianças precisavam da presença deles, como também de 
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um pouco de repressão para que não agissem sem limites como se tem visto 

atualmente. Manoel (Polícia) ressaltou a importância da participação da Polícia em 

projetos para desmistificar a impressão que se tem da mesma e faz a aproximação 

entre policia e crianças. Amanda (Faculdade) relatou que os policiais cuidavam da 

disciplina e elogiou o entrevistado João (Polícia), colocando que ele tinha mais 

contato com as crianças, conversava e era mais maleável. Jorge (Polícia) disse que 

existe reconhecimento do trabalho que foi feito e é importante para dar uma 

oportunidade aos participantes. Carmem (Faculdade) pontuou ter achado 

interessante a participação da Polícia, principalmente porque existe aquela questão 

antiga de se ter aversão à polícia e, quando existe aproximação entre a polícia e as 

crianças, é uma experiência enriquecedora principalmente para as crianças que 

acabam se espelhando nos policiais. Carmem ainda diz que a participação no 

projeto é educativa também para os policiais, que podem abordar os adolescentes 

na rua de outra forma, como podemos observar: 

Assim hoje a Policia Militar trabalha na doutrina da Polícia comunitária, 

a Polícia trabalha junto com a sociedade, interagindo com a sociedade, da mesma 

forma que a gente interage com a sociedade, a gente precisa do apoio dela, então 

nesse projeto ficava claro isso, a sociedade apoiando e trabalhando junto com a 

policia militar, a policia militar usando as ferramentas que ela possui pra fazer esse 

trabalho preventivo que é a nossa função (...). (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Minha mãe perguntava dos policiais sabe? Aí tem os policiais, é meio 

estranho, mas os meninos precisam disso. ESTRANHO COMO? Estranho igual eu 

te falei, a gente tem meio que problema com policiais (risos), ai eu chegava e falava 

da rigidez deles, ai eles(família) ficavam meio assustados, mas depois  com tempo 

eu fui falando, precisa disso, precisa de um pouco de repressão, porque senão vai 

acontecer o que está acontecendo com os meninos ai fora de 14, 15 anos que tá 

matando, que tá roubando, sabe? Tipo assim um freio de mão, e parece que esses 

meninos que tão na rua não tiveram isso, e no projeto eles tinham, eles tinham isso 

de como agir lá fora, como lidar com as pessoas, tinha isso (...) (Entrevistado 2 - 

Joana - Faculdade) 

Eu acho importante, é importante a Polícia estar junto, nesses projetos 

porque desmistifica a impressão com relação a PM e as crianças, e tal e aproxima a 

gente delas. E da sociedade em geral, eu acho importante demais a Polícia estar 

junto. (Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 
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Era cuidavam mais da parte de disciplina mesmo, eles não tinham 

assim, tinha um policial o soldado João, que tinha mais contato com as crianças que 

você vê aquele afeto assim, era uma coisa mais humana, não uma coisa militar, uma 

coisa humana, ele sentava conversava, igual teve uma vez que eu liguei numa 

escola e tinha uma das crianças dando problema e ele sentou, conversou, explicou 

então esse policial era maleável.  (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

É importante, eles reconhecem o trabalho que a gente está fazendo um 

trabalho em prol de quem assim, pra ter uma oportunidade, não que a gente tenha 

uma situação melhor, mas assim pra ter uma oportunidade legal na vida então acho 

que e bem visto sim. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Eu acho sim, porque a comunidade sempre tem vamos dizer, certa 

aversão à Polícia militar, porque já é uma coisa antiga mesmo, que tem essa 

questão antiga mesmo, porque é policial é mau, que é alguma coisa assim, então 

quando há essa proximidade assim, porque se o policial ele se aproxima da 

realidade social, ele vive a realidade de outra forma, ela é apresentada pra ele de 

um outro jeito, pelo índice de violência, pelo índice de ocorrência, então quando ele 

vem experimentar a realidade social vivida por ele, eu acho que ele vai ter uma 

experiência maior, até para lidar com outro adolescente que ele encontrar na rua 

numa abordagem depois, tipo assim esse aqui poderia ter sido aquele meu 

adolescente lá, eu poderia tratar ele melhor, ou algo assim, então eu acho que seria 

isso, uma aproximação da policia com a realidade social experimentada de perto 

igual acontecia no nosso projeto eu acho uma experiência enriquecedora, 

principalmente para as crianças que tem de certa forma esse espelho de querer ser 

um militar ou algo assim, então eu achei importante, eu achei muito 

interessante.(Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
1.6 Relatos positivos do convívio Polícia e Faculdade 
 

Nessa categoria, João (Polícia) destacou que o convívio entre Polícia e 

faculdade era tranquilo e próspero. Manoel (Polícia) também ressaltou que era um 

convívio tranquilo e que o pessoal do serviço social estava lá, dando apoio. Amanda 

(Faculdade) destacou que havia um entrosamento bom entre os policiais que iam ao 

projeto e os estagiários da FESP, citou ainda que era ótimo o entrosamento entre 

comandante da PM e o diretor da Faculdade, apesar de nunca ter participado de 

nenhuma reunião entre eles. Jorge (Polícia) relatou que era um relacionamento 
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tranquilo entre Polícia e Faculdade, já que existia sempre abertura dos dois lados 

para conversar, e quando havia algum problema era normalmente falha de 

comunicação, Carmem (Faculdade) relata que como assistente social, ia às escolas 

ver a situação das crianças e pedia para que o soldado João falasse com elas, desta 

forma elas pensavam que o soldado João é que tinha ido até às escolas como pode 

ser observado a seguir: 

(...) então era tranquilo, sim, era bem prospero, a gente via as 

estagiarias muito participativas também, então fácil, fluía esse trabalho sim. 

(Entrevistado 1 - João - Polícia)  

Acho que era tranquilo, o pessoal do serviço social que estava lá dando 

apoio para a gente lá, importante isso, as meninas dando apoio, acho importante (...) 

(Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Os superiores eram ótimos sempre, igual o diretor da faculdade e 

comandante do Batalhão, igual nunca participei de uma reunião mas eles sempre 

entravam em comum acordo e a nossa relação era com os policiais que iam no 

projeto e era uma relação boa, a gente sentava discutia o que tinha que ser feito, o 

que era melhor a ser feito, acho que era um entrosamento bom.  (Entrevistado 4 -

Amanda - Faculdade) 

Era tranquilo. Não tinha divergência não, quando tinha alguma coisa, 

não era assim divergência era assim algum problema, as vezes assim alguma falha 

na comunicação, alguma coisa nesse sentido, mais divergência assim, a PM quer 

desse jeito e a faculdade que desse jeito, não, tanto a faculdade, quanto a PM um 

estava disponível para o outro, estamos dispostos a fazer o que esse projeto 

precisar aqui, tanto por parte da PM quanto por parte da faculdade, eu sentia isso 

entendeu? As portas não eram fechadas, não havia divergência, havia alguma falha 

na comunicação que gerava algum tipo de problema, mas não atrito, divergência, 

alguma coisa, isso eu não percebia, não tinha não, às vezes havia alguma 

dificuldade de alguma demanda, porque ou a faculdade ou a PM tinha que resolver, 

mas a gente sempre conversava com a coordenadora lá e igual a gente falava tinha 

isso aqui, como vai fazer? Ela falava, vou ver na faculdade, vou ver no Batalhão e 

sempre chegavam com uma solução. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

O que acontecia era o seguinte, eu como assistente social fazia visita 

também na escola do aluno, então eles me passavam informação e eu chegava no 

policial e falava, oh fiquei sabendo que tal e tal alunos estão assim e assado, por 
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favor vai conversar com ele, então no caso o soldado João estava preparado para 

isso, ele chegava e falava que tinha notícias dele da escola, então o aluno achava 

que o soldado João ia até a escola para saber notícias dele então eles respeitavam 

muito, e se o soldado João falasse ali com eles na hora e era super interessante, 

porque a gente evitava de falar com eles, pra dizer que o policial é que foi 

descobrir.(Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
1.7 Admiração das crianças pelos policiais 
 

Nessa categoria, João (Polícia) relata que as crianças eram 

apaixonadas pela profissão do policial, que faziam vários questionamentos e que se 

espelhavam na figura do policial e que isso era uma ferramenta muito boa para se 

trabalhar com eles, facilitando a comunicação. Jorge (Polícia) ressaltou a carência 

das crianças e disse que era gratificante ouvi-las dizer que quando crescessem, 

iriam estudar para serem policiais ou bombeiros. Carmem (faculdade) elogiou o 

entrevistado João e disse que as crianças iam para o Batalhão e se espelhavam 

naquele mundo, que falavam que quando crescessem seriam policiais ou 

bombeiros, e repetiam em casa tudo aquilo que os policiais falavam com elas, como 

podemos observar a seguir: 

Eles eram assim apaixonados pela nossa profissão, muitas perguntas, 

como que era o serviço, como que é aquilo, e até por eles terem essa vivência 

dentro do quartel, isso ai aflorava mais ainda, então eles queriam fazer tudo, 

queriam saber quem é o comandante, quem é aquele, quem é esse, e o próprio, 

nosso comportamento interno aqui, é encantava eles, tipo prestar uma continência, 

posição de sentido, você vê que eles se espelhavam muito na figura do policial, 

então é uma ferramenta muito boa para trabalhar com eles sabe, facilitava muito a 

nossa comunicação com eles, acho que não tenho lembrança de nenhum atrito com 

aluno, porque eles, a partir do momento que você começa a se admirar uma coisa 

fica difícil ter atrito. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Você via que era aquela coisa assim, que eles tinham aquela carência 

mesmo entendeu? A resposta de muitas crianças La, principalmente as meninas, 

elas se interessavam queriam estar na frente de tudo, tudo que se prontificava para 

fazer elas diziam, ah eu quero, ah eu vou fazer, então mesmo alguns rapazinhos lá, 

então isso e muito positivo as vezes quando a gente falava oh você que vai ficar na 

frente aqui  hoje, você que vai coordenar aqui, então você via que o adolescente a 
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criança, mostrava interesse entendeu, queriam aprender aquilo, e até falavam pra 

gente ah quando eu crescer, vou estudar pra ser ou policial ou bombeiro, então é 

gratificante ouvir isso (...) (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

No final tinha um policial que era o soldado João que as crianças se 

identificavam um pouco mais, porque ao mesmo tempo que ele era serio ele tinha 

um dialogo bom com as crianças, ate inclusive eles se apegavam muito, uma das 

minhas preocupações era essa, porque as crianças estavam ali e espelhavam 

aquele mundo ali, espelhavam entrar no Batalhão e ver aqueles policiais tudo 

fardado, aquela proximidade com eles assim, eles amavam aquilo, eles reproduziam 

em casa conforme relato dos pais tudo que eles falavam, tudo que o policial falava 

com eles, eles reproduziam em casa depois, brincavam de ordem unida, faziam os 

grupinhos e ficavam brincando, então ai você perguntava lá e no relato lá deles, qual 

seu maior sonho? É ser bombeiro, é ser Polícia militar, porque eles estavam ali e 

eles estavam na fase de espelho quando você dá carinho eles se espelham em 

você, então isso me chamava muito a atenção o comportamento do outro, porque a 

criança vê o outro como espelho. Estão nessa fase ai de descoberta, então se ela se 

identificou com você, vai fazer de você o espelho dela e ai ela vai fazer o melhor 

para tentar refletir naquela imagem que você é. (Entrevistado 6 - Carmem - 

Faculdade) 

 
1.8 Interação entre os participantes adultos e as crianças  
 

Mediante os relatos abaixo, observa-se que os entrevistados também 

ressaltaram o vínculo formado entre eles e as crianças participantes João (Polícia) 

disse que notava a admiração deles; Joana (Faculdade) disse que foi muito apegada 

às crianças e que se colocava no lugar delas em muitas situações. Além disso, a 

entrevistada colocou também que sentia que as crianças eram apegadas a ela e, 

como elas tinham segurança com o pessoal do serviço social, desabafavam e 

contavam suas vivências, o que acontecia em casa e se tinham ou não algo para 

comer. Amanda (Faculdade) destaca que sua relação com as crianças, com quem 

sempre gostou de trabalhar, era boa, e que tinha um garoto no projeto que era seu 

xodó e relata uma situação que vivenciou com esse garoto que a marcou. Jorge 

(Polícia) relata que os policiais mostravam para os participantes que eram humanos, 

e que ele, quando chegava ao projeto de uniforme despertava a curiosidade das 

crianças e deixava que elas interagissem com ele. Falou ainda que percebia a 
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alegria das crianças e adolescentes, fato que o animava a se dedicar. Carmem 

(faculdade) relatou sobre a ótima relação entre ela e os participantes, e que estes a 

procuravam para conversar sobre suas particularidades. A entrevistada relatou 

algumas vivências como veremos a seguir: 

E muito boa, a gente nota, a gente notava, muito uma admiração deles, 

parece que é aquele negócio de criança, criança pequenininha quer ser Polícia. 

(Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Eu fui muito apegada com os meninos então, eu chegava aqui, é tia pra 

lá, tia pra cá, então minha ligação assim, eu muitas vezes me colocava no lugar 

deles, eu queria ir atrás, eu tenho essa mania de pegar a dor dos outros querer 

brigar, querer ajudar, só que muitas vezes eu não podia fazer isso, ai quando eu não 

podia fazer eu ia embora mal, é se eu faltasse do projeto também, eu sentia falta, 

então assim, os meninos também eram muito apegados em mim, então se tivesse 

algum problema, eles sentiam em mim assim...., se eles tivessem algum problema 

com policial eles sabiam que chegando em mim, eles iam ter apoio e eu ia poder 

ajudar, eu sentia isso neles, entre eu e os meninos não sei porque mais parece que 

eles sentiam mais afinidade comigo... eles iam se adaptando, tanto com os policiais, 

quanto com a gente e eles viam que, eles sabiam que eles tinham segurança com a 

gente, sabe? Comigo, com a Amanda, com a Carmem, eles sabiam que eles podiam 

contar com a gente, então eles tinham essa segurança, e ai com tempo eles iam 

desabafando. Sabe, eles falavam o que acontecia em casa, eles chegavam 

contavam o que aconteceu, se tinha ou não alguma coisa para comer, falavam muito 

disso..ai tipo se você faltava, no outro dia eles te perguntavam, nossa tia porque 

você não veio? Eles ficavam apegados na gente (...) (Entrevistado 2 - Joana - 

Faculdade) 

Ah minha relação com as crianças era boa (...) tudo que eu vivia com 

eles era muito bom porque eles chegavam contavam as coisas deles para mim, o 

fulaninho foi o que mais me marcou, nossa ele era o meu xodó, tudo ele chegava 

contava as coisas para mim, até teve uma vez que ele fez uma baguncinha no 

projeto e o sargento foi levar ele embora e chegou lá a avó dele falou que ele tinha 

que morrer, igual o pai dele e isso me deixou muito sentida, eu que não tinha 

nenhum vinculo familiar com ele fiquei sentida, e ai assim meu coração ficou doendo 

e ela tratando ele mal, e ele me abraçando e pedindo “não tia, não me deixa aqui 

não, me leva com a senhora, me leva” e aquela casinha pequenininha, a irmã dele 
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de 15 anos grávida, a mãe você vê que não tem uma  estrutura boa, então ele era 

meu xodó. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade)  

A gente mostrava pra eles que a gente também é humano, então as 

vezes eu chegava de uniforme, armado...e eles falavam nossa o que é isso e tal? No 

fim eles estavam pulando na gente, em cima da gente, pondo a boina, dizendo me 

dá a boina pra mim? Quantos meninos tiraram fotos com minha boina? Tirou lá..uns 

queriam tocar na arma ai eu falava ai não, a boina tudo bem, até minha camisa pode 

mais com arma não, entendeu? Quando a gente não ia as vezes um dia ou dois, 

eles falavam, ah porque que você não veio e tal, via a gente na rua e falava ah 

aquele ali é meu professor lá no projeto então você vê a alegria da criança e do 

adolescente ali, e isso e muito bom entendeu? Isso animava a gente a se dedicar a 

buscar alguma coisa nova para eles para tentar resgatar mesmo os que estavam 

meio perdidos por alí. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia)  

Era ótima, um dia um aluno me falou que tinha uma aluna que queria 

falar um pouco sobre sexualidade ai ela me chamou para conversar e eu fui 

conversar com ela  sobre o caso, porque ela me disse que o namorado estava 

pressionando ela para manter relacionamento sexual, mas eu fui orientar e 

conversar com ela, eu falei se ela tinha um dialogo bom com a mãe dela? Ela disse 

que tinha mas eu vi que não tinha porque se tivesse ela não estaria conversando 

comigo, ela teria ido buscar a mãe, e ai eu perguntei você tentou falar com alguma 

das meninas da faculdade de enfermagem? Ai ela falou não tia, elas vem aqui para 

falar de doença, elas não falam coisas mais intimas, elas não sentam para conversar 

com a gente e a senhora é mais minha amiga então eles sentiam muita falta, eu 

estava ali não como a tia, mas como amiga, eu brincava, interagia, é onde eles me 

contavam muita coisinha que acontecia em casa, chegava para falar que estava 

passando dificuldade financeira, chegava para falar que estava meio deprimido, 

tinha um aluno que estava deprimido e ele estava para completar 17 anos, ai a 

gente conseguiu arrumar para ele trabalho no supermercado, então o menino mudou 

mesmo, ele estava depressivo devido a vida social que ele levava, o irmão tinha 

acabado de ser preso, a mãe na maior dificuldade financeira dentro de casa e ele se 

sentia pressionado a ter que trabalhar para ajudar em casa e ele estava depressivo 

por causa disso porque não arrumava trabalho, depois que ele arrumou trabalho ele 

melhorou esse quadro dele (...). Eu gosto muito de observar cada criança, cada 

coisa então aquele afeto, eles chegam perto da gente e abraçam é uma carência de 
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tudo, daquele contato, é um tal de tia deixa morar com você, ai você vai descobrir é 

falta de atenção e carinho, então eles sentem falta disso e vão descobrindo a vida e 

acham que está bom daquele jeito.  (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
1.9 Métodos educativos  
 

Quanto aos métodos educativos João (Polícia) afirma que era utilizado 

o método da recompensa, em que era exigido um comportamento mais sério em 

alguns momentos e, após, era oferecida uma atividade física. Joana (faculdade) cita 

que a coordenadora Carmem dava alguns trabalhinhos, palestras, filmes educativos 

e desenhos, e que interpretava esses desenhos para identificar os problemas pelos 

quais as crianças estavam passando. Amanda (Faculdade) disse que não havia 

método e os monitores agiam conforme os problemas que surgiam no decorrer do 

dia de projeto. Jorge (Polícia) mencionou que havia constantes conversas sobre 

drogas e ele dava exemplos de sua vida para motivar as crianças. Disse também 

que a parte da Polícia era relativa à prevenção ao uso de drogas, criminalidade, 

disciplina e incentivo ao estudo, exemplificando um caso no qual o estimulo aos 

estudos auxiliou um participante. Carmem (Faculdade) mencionou que normalmente 

o método utilizado pelo serviço social eram as entrevistas domiciliares, porém, diante 

da ausência dos profissionais da FESP e da Polícia no ano de 2011, as entrevistas 

não aconteceram porque as estagiárias tinham que cuidar das crianças que iam 

para o projeto. Outro método utilizado eram as conversas com as crianças 

participantes, que falavam sobre a vida, sobre como estavam na escola, como 

podemos observar a seguir: 

(...) a gente trabalhava com eles muito como se fosse uma 

recompensa, tinha as palestras então a gente exigia deles um comportamento mais 

serio, exigia-se mais atenção para eles e sempre colocando junto uma atividade 

física, nesse segundo tempo de aula, eles gostavam muito  de fazer trabalho com 

piscina (...) o facilitador que a gente podia perceber a curto prazo era o fator canal 

de comunicação com as crianças, então ficava notório, ficava fácil de identificar as 

dificuldades de cada um, desde dificuldades de aprendizagem que você via assim 

que deve se refletir na escola, quanto traços de personalidade, de quem era mais 

indisciplinado e tal. (Entrevistado 1 - João - Polícia)   

Então, a gente dava trabalhinhos para eles fazerem aqui, igual eu te 

falei a Carmem dava algumas palestras e colocava filmes, alguns filmes 
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educativos...eles prestavam atenção, ai a fulana, tem um certo dom assim sabe? Ela 

dava uns desenhos para os meninos, tipo como se fosse uma psicóloga, e ai 

dependendo do desenho deles, ela sabia identificar os problemas que a criança 

estava tendo. (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

Não na verdade, a gente não teve uma instrução específica, porque eu 

cheguei lá para substituir o sargento, eu não tive uma instrução especifica, eu não 

sei se ele chegou a ter uma instrução especifica mas na verdade, colocando o militar 

lá no projeto é mais para questão de disciplina das crianças entendeu? Então a 

gente ia lá mais preocupados com a disciplina, pra tentar educar disciplinarmente 

essas crianças, a gente era mais por causa da disciplina. (Entrevistado 3 - Manoel - 

Polícia) 

Ah não tinha método, porque cada dia era diferente, cada dia era um 

problema diferente, é um dia era o lanche, outro dia era o transporte, o que 

acontecia a gente socorria. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

O que a gente abordava muito lá, a questão de drogas, de não se 

envolver com drogas, jamais em hipótese alguma, dizer não hoje, amanhã e sempre 

entendeu, criminalidade também, não se envolver com isso, passava também a 

questão de cidadania, disciplina em escola, disciplina de um modo geral, respeitar 

os pais, incentivar a estudar, falar oh eu contava muitas vezes lá, porque a maioria 

do pessoal que entra na PM ou bombeiros, eles vem de famílias humildes, então 

eles vão vencendo na vida a partir do momento que vão estudando dentro da 

Polícia, então com o passar do tempo, dos anos..então, muita coisa que a gente 

passava para eles ali era a historia da gente mesmo, ali para eles, oh eu também 

vim assim, igual eu falei da SAMP, eu também passei na SAMP, passei num projeto 

parecido como de vocês aqui, eu não me recordo mais se eu tinha 10, 11 anos mas 

eu passei num projeto igual o de vocês aqui, então basta vocês querer, vocês 

podem ser o que vocês quiserem, basta acreditar nos sonhos de vocês e correr 

atrás, entendeu não deixar se envolver, então quando a gente tentava instruir eles lá 

era mais tentando a parte assim de violência, de drogas, de criminalidade de 

maneira geral, a gente abraçou essa parte do projeto pra gente, então por exemplo a 

gente lá fardado, você apresentando a Polícia mostrando para eles não é? 

Exemplos de ocorrência, de fatos verídicos para eles...alí oh teve um menino que fez 

assim, assim, não vou te falar quem mais , teve um menino que fez isso da sua 

idade, já pensou? Como é que faz ficar 45 dias internado, preso por causa de más 
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companhias, drogas, oh então quer dizer, a gente mexia com a mente deles, fazia 

eles pensar, você quer isso pra você? Entendeu? Tipo você quer esse tipo de vida 

para você? Então a gente abordava eles assim, de uma maneira tranquila, mas 

assim, visando eles não se envolverem com drogas, violência e criminalidade, acho 

que isso era o papel principal da gente lá como policial militar (...) tinha um garoto lá, 

que não queria estudar que , que falava assim aí esse ano e vou tomar bomba, eu 

falei espera ai, o ano começou agora não tem nem um mês, ah mais eu vou tomar 

bomba, eu falei assim, ate brincava com eles, assim você gosta de futebol? Você 

joga bola? Ele disse sim, e eu falei, você entra numa quadra pra perder? Você entra 

num campo pra perder? Ele falou não, eu entro pra ganhar, então escola é mesma 

coisa, você vai entrar para querer perder? Para ficar pra trás? Aí de tanto a gente 

conversar e tal, ele chegou pra mim um dia e falou, ou agora eu tirei a melhor nota 

da sala... Aí eu falei, parabéns continue assim, então a gente via o retorno.  

(Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Então a gente tinha igual eu falei da entrevista individual, a gente tinha 

muito de chamar o aluno para conversar, falar um pouco mais da vida dele, então 

ele vinha fazer uma entrevista alguma coisa, e o assunto ia longe, a gente queria 

saber como eles estavam na escola, como era a vidinha deles e ai o assunto ia 

longe igual eu falei, mas realmente em 2011 como houve muita ausência, não só 

dos profissionais da FESP, como da Polícia Militar, então o que aconteceu as 

estagiarias a gente tinha que chegar e ficava eu e as estagiarias cuidando de 40 

crianças, então não tinha como, por fim não tinha como fazer mais nada, a gente 

chegava mal punha as crianças, a estagiaria levava um grupo para o computador, a 

outra pra fazer alguma atividade e ou então eles soltos sem fazer alguma coisa 

então não tinha jeito, você pegava um grupo para trabalhar aqui e os outros 

quebravam o projeto...porque estavam sozinhos, sem fazer nada, devido essa 

ausência, ficou muito puxado, então 2011 não teve como fazer muita coisa no 

serviço social, mas o método que a gente fazia igual eu falei era sempre esse, visita 

domiciliar (...) (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 
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1.10 A disciplina 
 

Nessa categoria, João (Polícia) coloca que, dentro do projeto, era 

trabalhada uma matéria que na Polícia se chama ordem unida, para a organização 

dos deslocamentos e para ajudar na organização. Ele destaca que no começo havia 

certa resistência por parte das crianças, mas que depois elas se adaptavam.  Disse 

que deveria ser feito um trabalho mais disciplinar porque alguns alunos não estavam 

acostumados a ficar quietos. Manoel (Polícia) relata que era difícil lidar com as 

crianças no projeto, pela falta de respeito delas. Disse ainda que as meninas 

respeitavam mais que os meninos. Ele finaliza dizendo que a disciplina ensinada no 

projeto não é a disciplina militar utilizada no Batalhão, mas sim a disciplina que 

envolve principalmente respeito, respeito aos mais velhos, aos professores e a eles 

mesmos, a disciplina voltada ao respeito e não ao militarismo. Amanda (Faculdade) 

menciona que, quando o projeto acontecia no Batalhão, as crianças ficavam 

limitadas e podiam fazer somente aquilo que os militares quisessem, e que na 

opinião dela, eles não davam liberdade para as crianças, como veremos na 

sequência: 

Oh uma das primeiras matérias que a gente trabalhava com eles, 

dentro da Polícia, é chamada de ordem unida, então, para que? Para organizar 

principalmente os deslocamentos deles, a organização para eles deslocarem na 

sala, deslocarem para área de lanche deles e tal, e a gente via que, digamos que 

era um contato com eles e que havia um confronto inicial com as regras, esse ficar 

em fila, ficar em forma, andar numa fila, esperar a sua vez, nos primeiros dias a 

gente notava que havia uma resistência, mais que não durava muito, tanto que 

desenrolava o projeto, às vezes chegava um aluno novo, então você via que ele 

destoava dos outros, ele era meio perdido, mas logo ele também incorporava o 

grupo, então a primeira matéria deles, era a parte que a gente chama de ordem 

unida (...) acho que tem que ser feito um trabalho bem mais disciplinar com eles, 

porque tinha aluno que a gente notava que era difícil de explicar para ele, porque ele 

não está acostumado a ficar quieto acostumado a ficar sentado, então primeiro é o 

trabalho disciplinar, era só abrir a mente deles para o conhecimento, você vê que 

eles aprendem rápido demais, eles são de fácil aprendizagem, são muito espertos, 

eu acho que mais opções para eles, tendo opções a gente cria uma grande parcela 

de cidadãos que vão para o caminho melhor. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 
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No começo eu achava que não precisava, daquilo tudo sabe, de “meia 

volta- volver” sabe aquelas coisas tudo, mais os meninos gostavam daquilo, sabe 

quando não tinha eles perguntavam, mas nós não vamos fazer? Sabe, sobre o hino 

nacional, eles perguntavam se não iam cantar o hino (...) (Entrevistado 2 - Joana - 

Faculdade) 

Eles se sentem mais assim, te encaram mesmo e falam as coisas pra 

você mesmo e é muito difícil lidar com essas crianças, principalmente as mais 

carentes é muito difícil lidar, e lá no projeto era assim, você falava alguma coisa eles 

te respondiam e tal, você tinha que colocar de castigo e ficar duro com eles porque 

eles não respeitam não... Assim, a maioria, as meninas respeitavam mais, os 

meninos são mais difíceis de lidar (...) a disciplina que a gente fala é mais relativa a 

respeito, na verdade a gente tinha que ensinar as crianças a respeitar as pessoas 

mais velhas, respeitar os professores, é bom saber obedecer isso, mas é essa 

disciplina que a gente ensina para as crianças, a disciplina na verdade é essa, não é 

uma disciplina militar igual a que a gente tem aqui, na verdade a gente quer é 

ensinar respeito, essa disciplina é ensinar respeito, respeitar aos mais velhos e 

respeitar eles próprios, entre eles ali, um coleguinha respeitar o outro, tratar bem é 

isso que é importante, a disciplina voltada para esse lado e não para o 

militarismo...acho mais assim. (Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Nos dias que era no Batalhão eles não podiam fazer nada as crianças, 

tinha que ficar numa quadra, só naquele quadradinho, não podiam fazer nada só o 

que os policiais queriam, acho que eles não davam muita liberdade para as crianças 

também. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

 
• Síntese dos resultados acerca da categoria “O Projeto Juventude Cidadã” 
 

Esse bloco de categorias resultou do agrupamento de todas as falas 

relativas a esse tema, “O Projeto Juventude Cidadã”, que aconteceram no decorrer 

das entrevistas. 

Os entrevistados tiveram facilidade para descrever as atividades e o 

funcionamento cotidiano do projeto, lembrando situações e relatando de que forma 

aconteciam as atividades. Faremos uma síntese do que disseram sobre isto. 

Observou-se que não houve a mesma clareza tratando-se dos objetivos do projeto, 

tendo em vista que os objetivos foram identificados apenas na fala de dois 

entrevistados, Carmem e Manoel. Carmem (Faculdade) mencionou que o objetivo 
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era trabalhar com as crianças/adolescentes de certa forma problemáticas, para 

tentar amenizar os problemas, envolvendo esse público, e Manoel (Polícia) disse 

que, através de projetos como o Juventude, é possível modificar a cabeça das 

crianças, educá-las o que pode ajudar a diminuir a criminalidade. Também foi falado 

sobre a manutenção do projeto, e, de acordo com os entrevistados, ele se mantinha 

com apoio da FESP (Fundação de Ensino Superior de Passos), da PMMG (Polícia 

Militar de Minas Gerais) e de alguns colaboradores, como a empresa de ônibus que 

realizava o transporte e o supermercado que doava o lanche. Eram apenas estes os 

colaboradores. 

Quando estimulados pela pesquisadora a falar sobre a participação da 

Polícia no projeto, os entrevistados foram unânimes em salientar a importância da 

participação da Polícia. Observou-se o destaque à doutrina de polícia comunitária 

trabalhada atualmente e a menção à aproximação que existe entre Polícia e 

Sociedade a partir da participação em um projeto social, quebrando alguns 

paradigmas e mostrando o lado humano dessa interação. 

Houve também relatos positivos acerca do convívio entre Polícia e 

Faculdade e relatos de situações que demonstraram a admiração das crianças 

participantes pelos policiais. Essa admiração acontecia devido à aproximação 

existente na relação entre as crianças e a Polícia e a modificação de pensamento de 

ambos os lados. Os participantes do projeto passavam a ver o lado humano da 

Polícia e a desmistificar a imagem presente em nossa sociedade de Polícia 

repressora, e os policiais também vivenciavam as situações de dificuldade e 

privação enfrentadas pelos participantes, entendendo a postura defensiva muitas 

vezes adotada por eles. 

Nesse bloco de categorias também apareceram relatos que mostraram 

a interação entre os participantes adultos e as crianças, demonstrando que no 

ambiente do Projeto Juventude Cidadã havia abertura para que vínculos fossem 

formados. Nas falas dos entrevistados, transpareceram demonstrações de carinho e 

afeto, trazendo uma conotação positiva daquilo que era vivido no projeto. Os 

participantes do projeto sentiam segurança nos entrevistados, que se abriam 

contando suas vivências, medos, angústias, e ao mesmo tempo, a maioria dos 

entrevistados deixavam que essa relação fluísse e respondiam a toda essa 

confiança demonstrando atenção e carinho. 
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A pesquisadora levou os entrevistados a falarem sobre os métodos 

educativos utilizados no projeto e foram dadas várias respostas, demonstrando que 

os monitores do projeto não receberam nenhuma instrução prévia acerca dos 

métodos que seriam utilizados no mesmo. Cada um dos seis entrevistados deu uma 

resposta diferente, que permearam desde o método da recompensa, citado por um 

dos entrevistados que disse ser este era o método utilizado no projeto, exigindo, em 

alguns momentos, uma postura mais concentrada dos participantes, como nas 

palestras e filmes e oferecendo a quem se comportasse bem uma atividade de lazer 

posterior. Até a inexistência de métodos, dita por uma entrevistada que mencionou 

que os monitores agiam conforme os problemas iam surgindo no dia. Evidenciou-se 

um desencontro nas respostas obtidas. 

Na última categoria desse bloco, falou-se sobre a disciplina, quando os 

entrevistados policiais citaram que no projeto trabalhavam a parte da disciplina com 

os participantes e relataram que algumas crianças se mostravam mais difíceis ao 

lidar. Um dos entrevistados deixou claro que a disciplina ensinada no projeto não era 

a disciplina militar, e sim a disciplina para que eles se respeitassem e respeitassem 

ao próximo. As entrevistadas da faculdade divergiram nessa categoria, sendo que 

uma delas disse que, inicialmente, achou que não precisava daquela disciplina toda 

utilizada pelos militares, mas que depois percebeu a necessidade, inclusive 

relatando que as crianças gostavam dos momentos de disciplina e questionavam 

quando não havia, A outra entrevistada disse que os militares não davam muita 

liberdade para as crianças e, quando o projeto acontecia no Batalhão, as crianças 

não podiam fazer nada. 
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2 - Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fluxograma relativo aos resultados das entrevistas individuais - Tópico 2 - Dificuldades. 

 

 

2.1 Queixas sobre falta de apoio 
 

Nessa categoria os entrevistados mencionaram sobre a falta de apoio 

para a existência e manutenção do projeto. Joana (Faculdade) afirma que não havia 

apoio do Estado e da Prefeitura, mas apenas de algumas empresas locais. Manoel 

(Polícia) destaca que deveria haver um apoio maior da Prefeitura em oferecer uma 

boa estrutura e também realizar mais projetos. Amanda (Faculdade) disse que 

faltava muito apoio, e também comentou que eram muitas crianças e somente ela e 

uma voluntária para cuidar das mesmas, quanto ao apoio de Estado e Prefeitura era 

inexistente. Jorge (Polícia) diz que o apoio ao projeto era restrito à Polícia e a 

faculdade e que faltava o envolvimento de outros órgãos, inclusive prefeitura. 

Carmem (Faculdade) relata que, pela sua própria percepção, observou que a 
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prefeitura mantinha um distanciamento por ser FESP, e que não ajudou com nada 

no projeto, além disso, coloca que a Polícia ajudava com os policiais porque nunca 

tinham condição de nada. Ela conta que uma vez teve que comprar um par de 

chinelos para um menino que não o tinha, porque ninguém fazia nada para tentar 

ajudar, conforme podemos observar na sequência: 

Ah com certeza faltava apoio, só que se dependesse do estado, 

prefeitura não tinha, era só a empresa de ônibus e o supermercado que doava o 

lanche os apoios que eles tinham (...). (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

Eu acho importante tem que ter projeto mesmo, e a faculdade tem que 

estar caminhando junto com a Polícia Militar não é? Mais na verdade falta muito é 

apoio, estrutura eu acho. (Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Faltava muito apoio, eu não via a faculdade se empenhar tanto que 

eles mandavam só a coordenadora de assistente social para aquele tanto te criança, 

tinha umas cinquenta crianças e às vezes tinha que mandar criança embora, porque 

uma estagiária, porque teve uma das estagiarias a fulana que foi lá de voluntária, 

porque de estagiaria era eu e outra, depois essa outra saiu do estágio e ficou só eu 

e a voluntária, ainda  eles fizeram uma parceria com a ONG e veio mais crianças e 

apenas uma pessoa da ONG para ajudar a olhar as crianças. Eu acho que não tinha 

apoio nenhum, nem da faculdade, nem do Batalhão, tanto é que eles mandavam as 

crianças no ônibus sem o policial presente. (E A PREFEITURA E O ESTADO?). 

Olha uma porcaria, nem um dos dois ajudou com nada só quer fazer média, acho 

que eles nem sabem da existência do projeto, é muito precária. (Entrevistado 4 - 

Amanda - Faculdade) 

Então eu acho que faltava mais o envolvimento de outros órgãos, 

prefeitura mesmo, ficou restrito à PM e faculdade, poderiam surgir outras instituições 

para dar um brilho a mais no projeto, dar uma força a mais pro projeto. 

(Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

A prefeitura eu acho assim, na verdade sempre eu percebi, percepção 

minha que a prefeitura tem um distanciamento assim dessa questão de ser FESP, 

sempre teve isso, por ser FESP a prefeitura nunca ajudou, nem colaborou, nada 

não, até o projeto aqui precisou de guarda, pediu para a prefeitura providenciar e 

não providenciou e parece alguma rixa assim prefeitura e FESP, eles não são de 

ajudar, então a prefeitura não ajudou com nada, estado também não, aqui o lanche 

era dos patrocinadores, as camisetas também a gente solicitava aos parceiros, mais 
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não teve apoio nenhum, sabe alguma coisa que a prefeitura doou, o estado, não 

teve. Porque a Polícia militar mesmo, como estado o que ajudou com os policiais 

mesmo, porque nunca tinham condição de nada porque às vezes você queria lavar 

um copo para uma criança, mal tinha detergente para lavar, não tinha um pano de 

prato para enxugar uma louça que precisava, eu achei que fez falta esse apoio, 

porque já que é um projeto... Ainda mais que envolve crianças e adolescentes, mais 

eles elevam alguma coisa assim, mas por traz, no papel é muito bonito, o 

comandante está lá e não sabe o que acontece aqui com o lanche, se a criança está 

com uniforme, igual eu tive que comprar um chinelo porque o menino não tinha um 

chinelo para usar, eles não estão nem ai com isso, você fala com eles e não fazem 

nada para tentar ajudar. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
2.2 Relatos negativos do convívio Polícia e Faculdade no ano de 2011 
 

Na presente categoria, Joana (Faculdade) destaca que era muito difícil 

Polícia e Faculdade estarem entrosados e, que se não fosse Carmem o projeto não 

teria chegado ao final de 2011. Manoel (Polícia) opinou sobre a falta de mais 

acompanhamento por parte da Faculdade. Amanda (Faculdade) diz que o projeto, 

na opinião dela era um marketing para a Polícia e a Faculdade, posto que o 

fornecimento do lanche e do transporte eram patrocinados. Carmem (Faculdade) 

colocou que, no primeiro ano do projeto, o entrosamento Polícia/Faculdade era bom, 

mas que em 2011 aconteceram muitos desencontros, não havendo uma presença 

marcante da Polícia, a faculdade não cumpriu o cronograma e foi um tumulto geral, 

destacando ainda que o comandante fazia essas parcerias com projetos apenas 

para elevar seu nome, como podemos verificar: 

As duas (Batalhão e faculdade) era muito difícil de estar entrosado, 

sabe acho que se não fosse a Carmem, o projeto não tinha chegado nem no final do 

ano passado, porque ela assim tinha que ficar atrás, tinha que ficar inventando 

alguma coisa para fazer, ela dependia da faculdade e do Batalhão, porque eles que 

eram os responsáveis pelo projeto, ela era como uma funcionaria da FESP, mas se 

não fosse ela, ficar indo atrás, tendo que mandar e-mail para o comandante para 

saber como que faz cadê os policiais, a FESP também é chegava no mês que as 

disciplinas tinham que atuar e  faltavam, não aparecia ninguém (...). (Entrevistado 2 

- Joana - Faculdade) 
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Precisava de mais acompanhamento da faculdade, principalmente. 

então o projeto não tinha uma linha, um fundamento, uma direção para essas 

crianças, então na verdade ia lá, toda terça feira e quinta feira, chegava  lá fazia 

educação física, e depois eles alimentavam lá e depois tinha um pouco e ordem 

unida e disciplina e acabava por ai mesmo, ficava por isso mesmo e na semana que 

vem era a mesma coisa, sempre fazendo as mesmas coisas, então acho que esse 

projeto tinha que ter uma direção, tinha que ter um objetivo, eu acho que o que  falta 

para o projeto é ter um objetivo, a gente quer alcançar isso, a gente quer chegar 

nesse ponto, na verdade acho que era assim, igual eu falei no começo as crianças ia 

lá para poder alimentar, eram crianças carentes, bastante carentes mesmo, tem 

umas que iam descalças, ou de chinelo, não tinham roupa, então o projeto tinha que 

ter uma direção assim.... um caminho. (Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

(...) porque eu acho assim que o projeto era mais um marketing da 

faculdade e do Batalhão, eles queriam ah porque estamos ajudando as crianças 

pobres, não estava ajudando não, porque quem mandava o lanche era o 

patrocinador, quem disponibilizava ônibus era outro patrocinador. (Entrevistado 4 -

Amanda - Faculdade) 

(...) então no primeiro ano foi um bom entrosamento entre policia, 

estagiários, funcionários o que não foi agradável realmente foi 2011, já começou 

desde o começo todo atrapalhado, porque a gente fez um cronograma de atividades 

e a faculdade não pode assumir, a gente teve buraco porque tinha que criar alguma 

coisa para fazer e era muita criança, por mais que tentasse, eu ficava sozinha com 

duas estagiarias e não estava dando certo então foi um ano que não teve a 

presença marcante da Polícia, trocou muito de policiais para trabalhar, um dia vinha 

o pessoal da banda, da banda veio 3, e as vezes vinha o policial João que já estava, 

e as vezes faltava então foi um tumulto muito grande, o 2011 foi desse jeito (...) as 

vezes eu acho que o comandante tem essas parcerias com o projeto só para elevar 

o nome dele. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
2.3 Ausência da Polícia no projeto 
 

Joana (faculdade) relata, nessa categoria, que os policiais foram 

aquém das expectativas porque faltavam muito e a justificativa deles era o aumento 

da criminalidade na cidade de Passos. Além disso, ela destaca que outras vezes os 

meninos vinham no ônibus sozinhos, somente com o motorista, e muitas vezes ela e 
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Amanda acompanhavam os meninos no ônibus para evitar que eles brigassem. 

Assim o projeto no ano passado sofreu com a ausência da Polícia. Carmem 

(Faculdade) destaca que 2011 foi o ano mais trágico, lembrando que em setembro 

foi feita uma reunião com o comandante em que foram passados todos os 

problemas que estavam acontecendo com relação à Polícia e o projeto, e que ele 

prometeu mudanças. Ela finaliza dizendo que 2011 foi uma total e completa 

ausência da PM no projeto, mas que a FESP também teve suas ausências, como 

observaremos a seguir: 

Os policiais ficaram a desejar, porque eles faltavam muito, ai a 

Carmem tinha que ficar ligando para o comandante, para saber cadê os policiais, ai 

eles falavam que estavam sem policiamento, porque a cidade estava muito violenta, 

e os policiais estavam todos na rua, como faltou policiais para estar ajudando, 

muitas vezes esses meninos vieram no ônibus para cá só com o motorista do 

ônibus, sem ninguém para acompanhar, muitas vezes eu, a Amanda íamos com 

eles dentro do ônibus para não ter que fazer bagunça, porque eles brigavam muito. 

Aí ano passado acho que a gente ficou mais assim, tipo como não tinha policiais, o 

projeto era levar eles para o Batalhão ou clube. (Entrevistado 2 - Joana - 

Faculdade) 

Então da Polícia eu acho que houve esse 2011 que foi o ano mais 

trágico, a gente inclusive teve uma reunião com o comandante em setembro de 

2011 eu acho a gente passou todos os problemas que estávamos vivenciando, ele 

prometeu tomar atitude, em relação ao que acontecia, a ausência dos policiais no 

projeto... Eu acho que 2011 foi uma ausência, total e completa da Polícia militar, em 

relação ao projeto, mais também da FESP, lembrando que a FESP também teve 

suas ausências, não foi só lá não. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
2.4 Ausência das faculdades no projeto  

 
Joana (Faculdade) cita, nessa categoria, que a FESP trabalhava a 

cada mês com um curso, mas no ano de 2011 não houve entrosamento entre Polícia 

e Faculdade e, por alguns meses, nenhum curso compareceu ao projeto. 

Carmem (Faculdade) colocou que no ano de 2011 a FESP não deu 

muita atenção ao projeto, e na opinião dela faltou pressionar o reitor, porque as 

conversas com a coordenação foram em vão. Destacou, ainda, a falta de empenho e 

uma maior participação da Faculdade, como pode ser verificado a seguir: 
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A FESP pegava cada mês um curso trabalhava com os meninos tipo 

educação física, enfermagem, e ano passado teve muito assim, não teve muito 

entrosamento do Batalhão com a faculdade, a faculdade ficou a desejar nos termos 

de... Tinha mês que não tinha nenhuma disciplina, pra ir lá e estar ajudando. 

(Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

A FESP em 2011 o pessoal realmente não deu muita atenção, achei 

que devia ter uma pressão do reitor sobre o que acontecia, porque a gente passava 

muito para a coordenação o que acontecia, faltava chamar atenção lá, faltou 

empenho para que a faculdade ajudasse o projeto social que era o Projeto 

Juventude, acho que faltou isso essa participação maior deles. (Entrevistado 6 - 

Carmem - Faculdade) 

 
2.5 Ausência de planejamento 
 

Nessa categoria, Joana (Faculdade) cita que faltaram policiais e 

faculdades e, nesse contexto, os meninos eram levados para a sede do Projeto 

Amar para fazer aula de futebol e computação. Manoel (Polícia) opinou 

mencionando a falta planejamento e, para ele, o projeto tinha que ter um caminho, 

uma direção e que eles (Policiais) só iam lá para dar ordem unida, e afirmou que 

gostaria de fazer um estudo para saber o que poderia melhorar com essas crianças, 

destacando também que deveria haver um planejamento maior pela Polícia e 

Faculdade. Amanda (Faculdade) destaca que o papel do pessoal do serviço social 

era tentar trazer as famílias dos participantes para o projeto, mas nunca dava certo 

porque elas sempre tinham que ficar no projeto atendendo aos imprevistos. Jorge 

(Polícia) cita que às vezes eram planejadas algumas atividades e as pessoas 

responsáveis não apareciam, então os monitores do projeto, tinham que improvisar, 

como podemos observar: 

Faltaram policiais e faculdades para estar aqui e ai o que a gente fazia, 

pegava os meninos trazia pra cá (Projeto Amar) ai levava eles para fazer aula de 

futebol, levava eles para fazer aula de computação e era isso. (Entrevistado 2- 

Joana- Faculdade) 

Isso aí tinha que partir da prefeitura também, dar uma estrutura boa 

viu, envolver mais a comunidade, fazer mais projetos, mais dias da semana, ter um 

planejamento, tem muita coisa para mudar eu acho... a faculdade devia, fazer uma 

estrutura legal desse projeto, fazer um planejamento junto com a Polícia, junto com 
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o comando, com o comandante, (...) tinha que ter um caminho, uma direção, a gente 

só ia lá e praticamente para ensinar ordem unida para essas crianças, essas coisas 

assim, mais não tinha uma direção, não tinha um caminho, se tivesse, eu queria 

fazer um estudo bem completo, fazer um estudo para saber o que a gente pode 

fazer, o que a gente pode melhorar com essas crianças. (Entrevistado 3 - Manoel - 

Polícia) 

Nosso papel era tentar trazer a família para o projeto mais nunca dava, 

a gente sempre tinha que ficar no projeto para contornar alguma situação porque 

sempre acontecia alguma coisa. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

Aí a gente tinha que improvisar, falar oh tal dia vocês vão ter isso essa 

palestra, ai o pessoal não aparecia, ai o que a gente fazia tinha que ligar aqui no 

Batalhão ver se tinha alguém disponível pra fazer alguma coisa diferente lá, para 

cobrir aquele horário vago, a gente tinha que improvisar alguma coisa com eles lá 

entendeu?  Iam 40 adolescentes ali, todos sem atividade nenhuma é difícil controlar 

entendeu? Tipo sem nada pra fazer, então às vezes tinha que improvisar alguma 

coisa, Então assim, acho que esse era o aspecto negativo. (Entrevistado 5 - Jorge - 

Polícia) 

 

2.6 Falta de preparo de alguns policiais  
 

Nessa categoria, Joana (Faculdade) relata que alguns policiais não 

tinham preparo para lidar com as crianças, exemplificando com as situações em que 

o policial Jorge repreendia as crianças e logo após ela faz um contraponto, citando 

que o policial João tratava bem as crianças e elas gostavam dele. Ela diz ainda que, 

às vezes, aconselhava as crianças a ficarem quietas, porque elas precisavam do 

projeto e, quando acontecia algum caso de expulsão, a entrevistada achava que a 

criança expulsa não voltaria, mas ela voltava. Isto, para a entrevistada, sinalizava 

que as crianças e adolescentes gostavam do projeto. Amanda (Faculdade) pontua 

que deveria ser visto quais policiais iriam para o projeto, no sentido de aptidão. Ela 

destaca que há policiais habilitados para pegar bandido, e não para atuar em 

projeto. Ela exemplifica com o caso de um sargento que tratava as crianças do 

projeto como bandidos. Carmem (Faculdade) relata que a Polícia teve boas 

intenções de atuar no projeto, porém era necessário um preparo antes, observando 

que nesse ano quando se cogitou a existência de um novo projeto. Ela foi procurada 
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por policiais que pediram alguma instrução para que aprendessem a lidar com 

adolescentes. E finaliza exemplificando com o caso de um policial que atuou no 

Projeto Juventude Cidadã e não possuía habilidade no trato com as crianças e 

adolescentes, e ressalta ainda que houve um despreparo dos policiais que atuaram 

no projeto, como podemos observar: 

Tipo quando eles estavam na fila, tinha fazer aquilo eu não sei o nome, 

tipo “meia volta-volver”, os meninos são criança, eles não podiam rir, aí o policial já 

chegava perto e já gritava, eu chegava do lado deles e falava fica quieto, eu não 

podia fazer isso, mais eu fazia, tipo assim fica quieto pelo amor de Deus. Ai depois 

eles falavam nossa tia o Jorge, tá chato, tem que fazer isso, aí também ele começou 

a chamar os meninos de burro, ai eles falavam não vou vir no projeto mais não fica 

chamando a gente de burro, ai eu tinha que conversar, não gente é o jeito dele de 

falar, não é porque vocês são burros, é porque ele tá acostumado a falar assim, ai 

tipo assim, essas coisas, mais ai quando os policiais faltavam eles ficavam 

perguntando nossa tia cadê o João? Principalmente o João, eles amavam ele, ele 

não veio, ele não vai vir mais? Acho que é porque o único que tratava eles 

melhorzinho, (...) mas   eu achava assim, nossa senhora ele vai explodir com aquele 

menino, ai eu falava assim pelo amor de Deus fica quietinho, não faz graça, não dá 

motivo pra ser expulso, porque tinha umas disso, por comportamento de ser 

expulso, ai eu tinha medo, de expulsar os meninos e os meninos não voltar, porque 

eles precisavam disso daqui, precisavam do projeto sabe? Acho que eles tinham 

que ter um lugar pra se sentir pessoa, gente, eles precisavam do projeto, então 

quando expulsava eu pensava, ele não vai voltar, e não é que eles voltavam, então 

assim eles gostavam do projeto. (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

Tem que ver quais policiais que iriam para o projeto, porque tem 

policial que é policial para pegar bandido não é policial de ir para projeto com 

crianças carentes, tipo assim o sargento, ele não é policial de trabalhar com criança, 

é policial de trabalhar com bandido, criminoso, ele tratava as crianças como se elas 

fossem bandidos e elas não eram bandidos, então acho que tinha rever essa 

situação. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

O que aconteceu que me chamou atenção é que a Polícia teve boa 

intenção de fazer o projeto mas na minha opinião o que faltou, igual antes de fazer o 

projeto, igual esse ano quando o comandante  pediu que a faculdade ajudasse no 

projeto garotos para a paz, porque não ia mais ter o juventude cidadã, o policial que 
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foi me procurar a primeira coisa que ele me pediu que era o que eu observei nos 

outros policiais, teria como a faculdade ter algum profissional que venha primeiro 

nos ajudar a aprender a trabalhar com adolescente? Orientar como a gente deve 

aproximar do adolescente? Que tipo de fala a gente tem que fazer, como a gente 

tem que fazer? Porque a gente quer ter eles presentes mesmo, a gente não quer 

perde-los, a gente quer uma aproximação melhor aí eu inclusive respondi para ele 

que o que aconteceu nos anos anteriores no Juventude Cidadã, que infelizmente a 

gente tinha um policial lá que de certa forma dizem que ele tinha problema 

psiquiátricos, sei lá pessoais e que maltratava alguns alunos, meio que desfazia, ai 

eu tive um problema com ele, inclusive eu fui conversar com o comandante sobre o 

comportamento dele, no dia eu nem fui muito além do que eu devia ter falado, ate 

mesmo porque ele....as crianças até levavam na brincadeira o que ele falava e fazia, 

brincavam e morriam de rir, achavam ele engraçado, mas ele tava falando serio. O 

que ele falava? Uma vez ele chamou um menino que tinha problema na fala de Lady 

Gaga na frente dos meninos, e o menino é gago. Nesse dia que eu inflamei mesmo 

a coisa foi feia mesmo, inclusive a professora do jornalismo viu a minha discussão 

com ele e ela ficou com vontade de por no jornal, ela foi na faculdade depois, nós 

conversamos com sargento sobre o caso que ela ia denunciar e depois 

conversamos com comandante, mas logo em seguida depois desse fato eles até 

deram..não sei se foi ele que procurou, mais ele foi afastado e logo em seguida se 

aposentou não sei, ele tinha realmente problemas então tipo assim, houve um 

despreparo da equipe policial mesmo, o pessoal da Polícia para trabalhar com as 

crianças e adolescentes. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
2.7 Falta de entrosamento entre as famílias e o projeto 
 

Nessa categoria, João (Polícia) cita que, para potencializar o projeto, 

deveria ser feito um trabalho de manutenção com as famílias, porque muitas vezes o 

comportamento no Batalhão era um e em casa outro. Carmem (Faculdade) destaca 

que, nas palestras realizadas pela FESP, deveria haver a participação das famílias, 

apontando que faltava o foco nas famílias. Ela sugeriu um encontro aos sábados, 

mas ponderou que isso nunca dava certo, pois a Polícia não fazia muita questão e a 

FESP alegava não poder realizar isso nos finais de semana. A entrevistada diz que 

as famílias queriam saber o que estava acontecendo no projeto e que somente em 

2010 ela fez uma cartilha para entregar às famílias com telefones para contato e 
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informações sobre o projeto, e por meio dessa cartilha as famílias passaram a ter 

contato, como podemos observar: 

Então talvez, para o projeto ser..., para potencializar ele mais, talvez 

teria que fazer um trabalho de manutenção nas famílias também, então a gente via 

muitas vezes a criança ter um comportamento aqui no Batalhão, a gente passar 

alguma coisa para eles, e depois, a gente ver a própria criança trazer um retorno, 

“ah em casa não é assim”, “a minha mãe não faz assim”, coisas simples como pedir 

licença para sair da mesa, um obrigado, um com licença, a gente vê que essas 

coisas, essas pequenas coisas não eram, não tinha continuidade na casa deles, ai a 

gente já nota um problema no pilar da família, e ai acaba enxugando gelo como diz a 

expressão. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Outra coisa que eu achei inclusive aquelas palestras todas do pessoal 

da FESP tinha que ter a participação das famílias, tá na hora deles focarem as 

famílias, então tinha que chamar as famílias lá, olha vocês vão vir aqui no sábado e 

nós vamos ter uma atividade, então nunca que dava certo isso, a policia militar não 

fazia muita conta e a FESP também falava que nos finais de semana não dava, não 

tinha estagiário, então eu achei que faltou isso, essa interação também, porque as 

famílias queriam saber isso, o que acontecia mesmo com as crianças, tanto é que 

em 2010 eu fiz um folder, uma cartilha, para falar o que era o projeto, meu telefone 

ali, caso a família quisesse falar, tanto é que ali foi onde todo mundo entrava em 

contato comigo, porque as crianças comentavam mais o pai e a mãe não tinham a 

menor idéia do que seria o projeto, que tinha a abertura do projeto Batalhão mais 

não focava, ah o objetivo é esse não, eles ficavam naquela conversa ali, um fala 

uma coisa, um fala outra, e a família ficava meio perdida, tipo o que será que faz 

aqui, então faltava isso, ai eu fiz uma cartilha pra família saber o que era, e meu 

telefone de contato caso quisesse falar alguma coisa, e todo aluno tinha um telefone 

de contato caso tivesse que falar com alguma família, então era uma boa ideia 

assim, de tentar ser o mais próximo possível, de ter contato, conversar. 

(Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
2.8 Críticas ao projeto 
 

Nessa categoria, João (Polícia) destaca como crítica ao projeto o 

pouco número de encontros na medida em que, o projeto era realizado duas vezes 

por semana e, em sua opinião, por mais que tentasse passar conteúdos de 
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disciplina, organização, talvez fosse necessário um contato maior. Manoel (Polícia) 

coloca que, em sua opinião, o projeto deveria acontecer mais vezes por semana e 

deveria haver um lugar específico para sua realização, já que o Projeto Juventude 

Cidadã acontecia em diversos lugares. Além disso, ele pondera que deveria haver 

um reforço na alimentação, com um café da manhã e um almoço para os 

participantes. Amanda (Faculdade) diz que tudo era difícil, desde o transporte, o 

lanche, que muitas vezes não dava para todos, a busca de patrocinador, até os 

lugares onde o projeto acontecia, que não eram fixos, a troca de policiais no projeto. 

Finaliza dizendo que o projeto não tinha estrutura para ajudar a todos. Jorge 

(Polícia) destaca sobre a rotatividade de crianças no projeto, alegando que sempre 

entravam crianças novas e isso dificultava o trabalho. Carmem (Faculdade) coloca 

como dificuldades o fato de o ônibus que levava as crianças não ter ampliado o 

número de pontos por onde passava, excluindo alguns bairros, a questão do lanche 

que era reduzido e impossibilitava as crianças de se servirem uma segunda vez, a 

questão do uniforme que não houve em 2011, como veremos a seguir: 

(...) eu não sei se...., eu creio que, eu acho que era pouco o contato 

com eles, nós tínhamos dois contatos por semana, então acho que por mais que a 

gente tentasse repassar esse conteúdo de disciplina, de organização para eles, 

talvez fosse necessário um tempo maior de contato.(Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Eu acho que o projeto, pelo fato de ser uma vez por semana, ou melhor 

duas vezes por semana, eu acho que tinha que ser mais vezes, mais dias, tinha que 

ter um local específico para as crianças frequentarem, para ter.....como eu vou 

falar...para ter aquele local mesmo, porque a gente ficava mudando de local muito, 

muitas vezes e fazia reunião em outro local, então seria bom se tivesse um local 

especifico para eles, e outra coisa a alimentação também acho que tinha que ter um 

almoço para eles, um café da manha reforçado e outras atividades também. 

(Entrevistado 3 - Manoel - Polícia)  

Eu acho que tudo foi difícil, transporte era difícil, transporte da 

assistente social para se locomover, tanto que uma vez nós fomos fazer visita 

domiciliar e nós fomos a pé, porque a faculdade não disponibilizava carro e a Polícia 

não disponibilizava viatura, tudo era difícil, conseguir lanche era difícil tinha que ir 

atrás de patrocinador, os uniformes a gente tinha que correr atrás de patrocinador, 

então não foi nada fácil, não tem ah isso foi fácil, não tem... Porque mesmo com as 

dificuldades, a falta de um lugar fixo, de cada dia estar num lugar, de cada dia trocar 
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o policial, que as crianças às vezes acostumavam eles iam e trocavam, com todas 

as dificuldades, o lanche que não dava para as crianças, a gente tinha que repartir o 

lanche? Porque geralmente o lanche não dava ...a gente não tinha estrutura para 

ajudar a todos, porque a maioria infelizmente a gente não conseguiu.  (Entrevistado 

4 - Amanda - Faculdade) 

(...) eu achava difícil também era questão de rotatividade então, eles 

não tinham controle, a faculdade não tinha controle, por exemplo, a coordenadora 

ela que saia fazendo as entrevistas para selecionar o pessoal, então assim muita 

gente, e na outra semana já eram outros, então essa dificuldade você tinha que 

estar sempre reiniciando entendeu? Não tinha aquela sequencia, tinha os alunos 

que eram fixos no projeto, mais os outros ficavam ali, ai você falava quem é aquele 

ali? Ah ele esse aqui veio agora porque estava com problema assim, então ela 

queria ajudar todo mundo e acabava prejudicando, porque ficava muito rotativo. 

(Entrevistado 5 - Jorge - Polícia)   

Então isso que eu achei que foi um ponto negativo porque o ônibus não 

passava em todos os pontos, não passava na cidade toda, tinha pontos específicos, 

não sei, um dia eu fui questionar se podia pegar o menino lá no Nossa Senhora 

Aparecida e falaram que não podia... 2011 eu achei talvez mais, essa questão do 

uniforme das crianças que não tinha, o lanche que poderia ter sido um pouco melhor 

pelo número de crianças, porque eles queriam repetir o lanche e não tinha como 

repetir. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
• Síntese dos resultados acerca das dificuldades enfrentadas no projeto 
 

Nesse bloco de categorias, encontram-se as falas que demonstraram 

as dificuldades vivenciadas no Projeto Juventude Cidadã. 

Os entrevistados unanimemente disseram sobre a falta de apoio 

sofrida pelo projeto, pois nas falas foi perceptível a frustração deles diante da 

ausência de apoio do Estado e da Prefeitura Municipal. O Projeto Juventude Cidadã 

não recebia nenhum apoio público para existir e se manter, apenas algumas 

empresas locais mostravam-se interessadas em ajudar, o que na visão dos 

entrevistados comprometia o crescimento do projeto. Foi mencionado pelos 

entrevistados que o apoio era restrito à FESP e à Polícia e, que ainda assim, essas 

duas instituições não se empenhavam tanto quanto poderiam. 
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Nesse bloco também encontra-se a categoria dos relatos negativos 

entre o convívio Polícia e Faculdade. Os entrevistados citaram o desencontro que 

aconteceu no ano de 2011 entre a Polícia e a Faculdade, o descumprimento do 

cronograma inicial, que tumultuou o projeto. Observou-se nessa categoria que cada 

entrevistado se posicionou de acordo com a instituição a que pertence. Os 

entrevistados da Polícia apontaram as falhas da faculdade, e vice-versa. 

Houve queixas sobre a ausência da Polícia e a ausência das 

Faculdades no projeto no ano de 2011. Os entrevistados citaram que aconteceram 

ausências das duas partes, o que comprometeu a execução do projeto Alguns 

entrevistados queixaram-se ainda da falta de planejamento, visto que tinham que 

improvisar, na falta de um norte para que agissem. Não existia um “plano B” e 

muitas vezes as crianças eram dispensadas mais cedo em função disso, ou então 

ficavam em atividades repetitivas e sem a devida orientação. Também foi citado que 

não houve um planejamento para integrar as famílias dos participantes ao projeto. 

Nas falas de todos os entrevistados da faculdade, apareceram 

menções à falta de preparo de alguns policiais para trabalharem no projeto, os quais 

agiram severamente com as crianças, excedendo à função que lhes cabia no 

projeto. Já os policiais mencionaram que não receberam nenhum tipo de instrução, 

curso ou preparo para atuar, uns entraram voluntariamente e outros para substituir 

alguém, não houve uma seleção para identificar os policiais aptos para esse tipo de 

trabalho, que é completamente diverso do trabalho e da abordagem que eles estão 

acostumados a desempenhar em suas funções laborais. 

Os participantes da pesquisa colocaram ainda o distanciamento que 

existia entre o projeto e as famílias das crianças, destacando que uma relação mais 

próxima traria melhores resultados, já que o que era aprendido no projeto muitas 

vezes era descontinuado na casa dos participantes, o que dificultava o trabalho. Os 

entrevistados colocaram a importância da integração das famílias e disseram que só 

havia contato entre famílias e projeto na abertura do mesmo no início do ano, e na 

formatura no final do ano, sendo que muitas famílias não tinham noção do que era o 

projeto. 

Finalizando esse bloco temático, encontra-se a categoria críticas ao 

projeto, em que os entrevistados criticam algumas coisas que comprometiam o 

projeto em suas visões, como a pouca duração, pois acontecia apenas duas vezes 

por semana, a ausência de um lugar fixo e específico para sua realização, a 
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alimentação precária e insuficiente oferecida às crianças, a falta de apoio por parte 

das instituições mentoras, a rotatividade de crianças, já que ao longo do ano era 

permitida a entrada de novas crianças e o fato de o ônibus que pegava as crianças 

não atender a todos os bairros da cidade. 

 

 

3 - Os Agentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma relativo aos resultados das entrevistas individuais - Tópico 3 - Os Agentes. 

 

 

3.1 Funções dos entrevistados no projeto 
 

Quanto às funções dos entrevistados no projeto, 1(um) dos 

entrevistados da Polícia mencionou que fazia um trabalho de monitoria, buscando as 

crianças nos bairros e levando-as ao local onde seriam feitas as atividades. Uma 

entrevistada da faculdade disse que sua função era fazer visitas domiciliares, mas 

que no ano de 2011 não realizou nenhuma. Outra entrevistada da Faculdade disse 

sobre sua função de entrevistar as crianças do projeto para conhecer seus anseios e 

suas dificuldades. Já Manoel (policial) falou sobre sua função de ensinar as crianças 

a se portarem e se respeitarem. Os relatos dos entrevistados podem ser observados 

a seguir:  

(...) a gente tinha um trabalho de monitoria deles que envolvia em 

passar nos bairros recolhendo as crianças no ônibus que era cedido pela empresa 
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aqui da cidade, então eu comecei fazendo esse trabalho, eu passava nos pontos 

fazendo chamada, pegando as crianças e levando para o local que seria a atividade 

(...). (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

No caso nossa função era para fazer visitas, a gente tinha que fazer 

visitas na casa deles para saber como é que estava no começo e nos outros anos a 

Carmem fazia, só que no ano passado, eu não cheguei a fazer nenhuma. 

(Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

A gente treinava o hino nacional, tinha um pouco de Ordem Unida, que 

é pra poder...aí esqueci a palavra...risos....é ordem unida, tipo para ensinar as 

crianças como respeitar, como se portar, essas coisas. (Entrevistado 3 - Manoel - 

Polícia) 

Então o papel da policia ali era de tudo, então a gente fazia de a a z alí, 

a gente corria atrás de providenciar o lanche, entendeu, até passar manteiga em pão 

lá, a gente fazia...risos...varrer com eles lá, limpar o lugar, lavar panelas, de tudo 

entendeu assim (...). (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Não tinha como fazer uma proposta de ação sem investigar um pouco 

da vida daquele aluno, tinha a ficha social mais não foi a gente que tinha feito antes, 

a gente não teve esse contato pessoal com essas famílias pra saber, a gente sabia 

uma coisa descrita ali, mas a gente não tinha essa noção, então a gente teve que 

um por um, dentro do Batalhão mesmo, cada atividade que eles iam fazendo, a 

gente ia tirando um por um para fazer a entrevista, ficavam quatro estagiárias e eu 

numa cadeirinha sentada até perto da arvore, fazendo entrevista de cada um, batia 

um papo legal, conversava e aí elas até surpreenderam porque tipo assim, a gente 

conseguiu tirar muito deles, toda perguntinha que a gente fazia, tanto é que gente 

começou a fazer entrevista com as crianças e por fim a gente achou que não ia dar 

tempo de terminar até o final do ano, porque eram 35 alunos e cada conversa as 

vezes passava, ficava 1 hora conversando, e a gente tinha que fazer as outras 

atividades então não dava tempo de entrevistar vários num dia, mais foi muito rico, 

porque com isso a gente conseguiu saber quem era aqueles alunos, qual a 

dificuldade, os anseios que eu acho que é uma coisa que qualquer projeto devia 

trabalhar a questão motivacional e...porque eu acho que as crianças e adolescentes 

de hoje, eu acho que eles vivem uma ausência de tudo. (Entrevistado 6 - Carmem - 

Faculdade) 
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3.2 Avaliação sobre a própria participação no Projeto Juventude Cidadã 
 

No tocante a essa categoria, observou-se que dos seis entrevistados 

quatro mencionaram a sensação de dever cumprido. Desses entrevistados percebe-

se a presença de um discurso mais otimista em dois deles (policiais), enquanto os 

da Faculdade ponderam que embora haja a sensação de dever cumprido, havia 

grandes dificuldades no projeto. Em uma dessas entrevistas existe o relato de 

diversas situações de conflito no projeto e na outra existe a colocação da 

impossibilidade de ação dos estagiários, que tinham suas atitudes limitadas. Nas 

duas outras entrevistas, houve menção à sensação de não ter ficado com a 

impressão de dever cumprido, sendo 1 (um) integrante da Polícia que ponderou 

sobre a falta de estrutura e que o projeto ainda precisava melhorar; e 1 (um) da 

Faculdade que relatou sua satisfação com os anos anteriores do projeto e sua 

insatisfação com o ano de 2011, que culminou na morte de um garoto. 

...a minha avaliação só pode ser positiva, eu acho assim problemas e 

dificuldades, tolo é aquele que achar que vai tocar um projeto e não vai encontrar 

com elas, mais essas dificuldades estão lá pra ensinar pra gente, poder de 

criatividade, a gente tinha que se virar para continuar. Fiquei com a sensação de 

dever cumprido, ansioso pela próxima missão... digamos assim...risos (...) aqui o 

retorno é gratificante, é muito grande. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Ah fiquei com a sensação de dever cumprido, eu chegava em casa 

cansada, eu como voluntária, as vezes, chegava cansada, chegava comentando 

com meu namorado sobre os meninos, igual esse que me ameaçou, ai eu ficava 

chateada, ai ele falava ai para de ir, igual aconteceu o caso do policial x trancar o 

menino, eu fiquei mal, mal mesmo, ai ele falou para de ir, não tá te fazendo bem, ai 

sabe, só que eu gostava, aquilo me fazia bem, ai eu falava pra ele, eu  estou 

cansada, as vezes eu fico estressada mais é....., eu chegar a noite e deitar na cama 

e saber que eu fiz alguma coisa, que eu pude ajudar de alguma maneira, eu ajudei, 

eu fiz alguma coisa boa para aquela pessoa, aquela criança, eu contribui, de uma 

forma ou outra eu sei que eu consegui ajudar, então é isso que me mantinha com 

coragem para voltar depois, porque tinha dia que não era fácil não (risos) (...). 

(Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

Não acho que não. Acho que tem muita coisa para ser feita ainda e eu 

simplesmente passei por lá só, e podia ter feito mais coisas, podia ter ...ah não sei 
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falta estrutura, falta, muita coisa para a gente. Mais eu não senti com o dever 

cumprido não, tem que fazer mais coisa, o projeto tem que melhorar. (Entrevistado 

3 - Manoel - Polícia) 

Oh eu dei o melhor de mim, poderia ter feito mais, mas como estagiária 

a gente é muito barrada para fazer as coisas, porque eu tinha que fazer de acordo 

com a assistente social, acho que ela tinha tudo para fazer o melhor, eu acho que eu 

fiz o melhor sim, porque eu todos os momentos o que era possível eu fazer eu fiz, 

possível e impossível, mais sempre tem como melhorar, mais as vezes a gente 

sentia ah eu não posso fazer isso porque sou estagiária, tipo assim via alguma coisa 

que eu queria fazer e não podia fazer porque era estagiária. (Entrevistado 4 - 

Amanda - Faculdade)  

... a gente fica com a sensação de dever cumprido, a gente fez...eu fiz 

o que estava ao meu alcance...mexer com criança eu creio que quem e da área da 

educação sabe, é antes, durante e depois, você planeja a aula e as vezes leva 

serviço pra casa, eu muitas vezes no horário de folga, estava pesquisando alguma 

coisa pra levar pra eles, alguma informação entendeu...correndo atrás de alguma 

coisa pra chegar no dia do projeto e a gente ter coisas novas para oferecer pra eles, 

coisas saudáveis pra eles... então ...é isso. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Igual eu falei o segundo ano eu fiquei com a sensação de dever 

cumprido, quando eu fiz a festa de encerramento, falei, nossa graças a Deus me 

superei, consegui encaminhar muitos, encaminhar para o mercado de trabalho, 

muita coisa, então eu fiquei sim. Agora 2011 eu já estava angustiada e no final na 

festa aconteceu o acidente com o menino que veio a falecer ai eu senti que eu não 

cumpri o meu dever, eu achei que eu podia ter feito mais, apesar de que eu quis sair 

mesmo do projeto, abandonar de vez porque eu estava muito angustiada com varias 

coisas que estavam acontecendo, tanto é que na reunião com comandante eu 

cheguei ate a falar com a diretora na hora que eu ia por até meu cargo a disposição 

porque não estava assim, eu estava muito angustiada e foi isso. (Entrevistado 6 - 

Carmem - Faculdade) 

 
• Síntese dos resultados obtidos acerca dos agentes que atuaram no Projeto 
Juventude Cidadã 
 

Nesse bloco de categorias, inicialmente os entrevistados destacaram 

as funções que realizavam no projeto, colocando que estas variavam desde apanhar 
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as crianças nos pontos estabelecidos, fazer visitas domiciliares e escolares, treinar o 

Hino Nacional e até varrer, lavar panelas, demonstrando boa vontade por parte dos 

colaboradores do projeto e empenho em tentar realizar as tarefas da melhor maneira 

possível.  

Ainda, nesse bloco temático, os entrevistados falaram sobre a 

avaliação acerca da própria participação, sendo que a maioria disse ter ficado com a 

sensação de dever cumprido, colocando que deram o melhor de si para que o 

projeto acontecesse. Uma das entrevistadas, estagiária, disse que, apesar de ter 

dado o melhor de si, não fez mais porque sua atuação como estagiária era limitada. 

Outro entrevistado disse que levava serviço para casa e que procurava coisas novas 

para levar para o projeto, além disso, foi colocado por um entrevistado que muitas 

crianças foram encaminhadas para o trabalho. Apenas dois dos entrevistados 

disseram não terem ficado com a sensação de dever cumprido, um alegando que o 

projeto precisava melhorar e outra em função da morte do menino convidado, na 

festa de encerramento do projeto no ano de 2011. Apesar disso, nota-se que os 

profissionais que trabalhavam no projeto demonstravam envolvimento e 

comprometimento com o trabalho desempenhado. 
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4 - Crianças 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Fluxograma relativo aos resultados das entrevistas individuais - Tópico 4 - Crianças. 

 

 

Nesse bloco de categorias encontram-se as falas que mencionaram as 

vivências relativas às crianças, relatando desde a demanda das crianças pelo 

projeto, a descrição das crianças que participavam, também apareceram falas 

relativas à valorização do “ser criança”, à fome das crianças, além disso, os 

entrevistados relataram casos de participantes do projeto envolvidos com a 

criminalidade e citaram questões sobre a falta de opções de lazer para as crianças. 

 
4.1 Motivo de as crianças entrarem no projeto 
 

Nesta categoria João, (Polícia) relata que na segunda edição o Projeto 

Juventude Cidadã já possuía um perfil preventivo, e nessa turma ele se lembrava de 

um ou dois alunos, que já tinham tido envolvimento com a criminalidade, e os 

demais estavam em situação de risco, evidenciando o perfil preventivo do projeto. 

Manoel (Polícia) destacou que possuía outra visão antes de ingressar no projeto e 
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que se deparou com crianças carentes, acreditando ele que a frequência de muitas 

delas acontecia em razão da alimentação oferecida. Jorge (Polícia) destacou que o 

projeto visava a resgatar crianças e adolescentes com conflitos de várias ordens, 

desde problema escolar até problemas com drogas. Carmem (Faculdade) relatou 

que o projeto era para trabalhar com as crianças tidas como problemáticas, como 

podemos observar a seguir: 

Na segunda edição que eu trabalhei, quando eu iniciei, já não tinha 

mais esse perfil, ele tinha mais um perfil preventivo, tanto que assim, posso falar que 

eu me lembre de um grupo lá de 30 alunos eu me recordo de um ou dois que já 

tinham participado de alguma coisa, ou seja, os outros alunos eles eram, eles viviam 

em áreas de risco, eles estavam propensos, eles estavam expostos, a criminalidade, 

então tinha um caráter mais preventivo essa segunda turma. (Entrevistado 1 - João 

- Polícia) 

Ah na verdade eu fui para o projeto, eu tinha uma outra visão, mas 

chegando lá a gente vê que é completamente diferente, a gente vê que são pessoas 

carentes, são crianças carentes que frequentam o projeto e muitas delas, sei lá, a 

maioria vai lá por causa da alimentação que tem um certo horário lá que eles 

alimentam, mas eu acho que é isso mesmo, eles vão lá mais por causa da 

alimentação assim. (Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Então o projeto visava resgatar umas crianças lá que tem assim 

histórico de passagem de problemas com drogas, assim evasão escolar, problema 

de repetência, de disciplina, problemas de várias ordens lá entendeu? (Entrevistado 

5 - Jorge - Polícia) 

Nós conversamos com o comandante nós queríamos trabalhar os 

meninos de certa forma problemáticos. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 

4.2 Descrição das crianças 
 

Nessa categoria, Amanda (Faculdade) descreve as crianças 

participantes do projeto, colocando que elas eram rebeldes, pobres e tinham contato 

com usuários de drogas, e alguns já eram utilizados pelo tráfico como aviõezinhos, 

exemplificando um caso. Ela ainda coloca que as crianças se sentiam discriminadas 

por morarem em lugares menos favorecidos, sentindo vergonha. Exemplifica alguns 

episódios, ressalta que eles queriam atenção e explica que, muitas vezes, a forma 

rebelde de agir é uma resposta a essas situações. A entrevistada diz ainda que, 
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durante a realização das fichas sociais, percebia-se uma desestruturação familiar, às 

vezes o pai estava preso, a mãe era usuária de drogas, a criança morava com 

parentes. Estes aspectos podem ser observados a seguir: 

Porque as crianças são muito assim rebeldes, porque elas já vêm com 

aquele histórico de ter nascido na pobreza, de ver usuários de drogas, alguns no 

projeto já eram aviõezinhos de traficante, que a gente sabia, tanto que teve uma vez 

que na cartinha de natal um dos meninos falou que não queria mais morar num 

determinado bairro da cidade, porque ele estava se sentindo acuado onde ele 

estava morando. (...) eles achavam que por eles morarem em lugares menos 

favorecidos eles eram discriminados, às vezes o dia mesmo que nós fomos no 

centro eles viam aqueles menininhos todos arrumadinhos, de tênis de marca dava 

para perceber que eles ficavam com vergonha, porque a roupinha deles era mais 

humilde, uns estavam de chinelinho, e até mesmo no clube onde eles iam nadar iam 

crianças que estavam jogando tênis eles ficavam lá olhando porque era tudo criança 

que estavam arrumada, e eles lá fazendo parte de um projeto e você via que eles 

queriam ser diferentes, não queriam ser daquele jeito e a forma de chamar atenção 

da gente era a forma agressiva deles, eles queriam ter atenção, coisa que talvez 

eles não tinham em casa, porque a maioria deles quando a gente fez a ficha social 

percebia que a mãe era usuária de drogas, o pai estava preso, a mãe morreu e 

estava com a vó e mais cinco primos, então geralmente eram famílias 

desestruturadas  e  acho  que  era  a  forma  deles  se defenderem. (Entrevistado 4 

- Amanda - Faculdade). 

 
4.3 Valorização do “ser criança” 
 

Na presente categoria, João (Polícia) destaca a paixão de muitas 

crianças pelo projeto, colocando que elas se sentiam atraídas pelos esportes. O 

entrevistado diz também que se recorda de uma iniciativa em uma edição em que, 

no final do ano, as crianças fizeram cartinhas com pedidos para o Papai Noel e 

foram adotadas pela comunidade. Além disso, relata que os participantes 

demonstravam interesse pela informática, pelo esporte e que seria salutar se 

houvesse outras iniciativas como o Projeto Juventude Cidadã. Joana (Faculdade) 

coloca que, diante das diversas dificuldades enfrentadas pelos participantes com 

relação a referências familiares, o projeto era um lugar onde eles encontravam 

atenção e conversa, ressaltando que a atenção eles não encontravam em casa, 
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tinham no projeto. Carmem (Faculdade) exemplifica com uma situação em que o 

participante era valorizado após alguma bronca, e fala que dava algumas tarefas 

para que eles se sentissem úteis, e finaliza dizendo que percebeu que muitas vezes 

o que falta é motivação, como veremos na sequência: 

(...) então muitas crianças aqui eram apaixonadas, atraídas pelo projeto 

para jogar bola, pelo “ah tem piscina pra gente nadar”, a gente fez um trabalho legal, 

eu não recordo qual edição, no final do ano de cartinhas do papai Noel, no projeto, 

se você ver a simplicidade dos pedidos deles, lembro de várias, alguns policiais 

pegaram essas cartinhas e adotou a cartinha para mandar o presente  eles, é junto a 

pessoas da sociedade também, fora da policia militar, eu vou te falar que..., eu vou 

chutar que 80% das cartinhas, estava bola de futebol, comecei a brincar, “gente 

como é que vocês vão brincar com tanta bola assim, podiam pedir uma só e pedir 

outras coisas...” então era bola de futebol, boneca, teve uma criança que me pediu 

um pen drive (risos), que ele nem sabia o que era, ele pediu um pen drive ,porque 

ele viu alguém falar isso ai, então se tivesse um outro local, não sei, uma outra 

atividade para essas crianças, a gente nota ai um interesse pela informática, um 

interesse pelo esporte, eu acho que teria como trabalhar mais essas crianças, outros 

projetos, outras instituições que pudessem oferecer o que a gente esta oferecendo. 

(Entrevistado 1 - João - Polícia) 

(...) aqui eles tinham alguém para dar atenção porque a maioria igual 

eu comentei com você, o pai tá preso, a mãe é alcoólatra, sabe ai aqui, nós como 

assistentes sociais, estamos aqui para dar atenção, eu to aqui pra isso, eu tava aqui 

das 8 às 11 horas para dar atenção para conversar do que eles precisavam, então 

aqui eles viam isso na gente, acho que o que eles não tinham em casa eles tinham 

aqui, porque a mãe trabalhava, não tinha tempo de dar atenção, muitas vezes eles 

chegavam e falavam nossa tia, meu irmão tá preso (...). (Entrevistado 2 - Joana - 

Faculdade) 

Às vezes o policial chamava atenção e depois eu chamava no canto 

para conversar, não você é um excelente menino, um rapaz muito bom, está indo 

bem na escola, você tem um futuro pela frente, não você tem que ajudar a gente 

aqui, ajudar os menores, ai dava alguma tarefa assim e eles se sentiam uteis, 

valorizados, aí eu percebi isso a motivação, muitos são repetente escolar e ai o que 

acontece, falta de motivação na área escolar, abre uma necessidade de 

reestruturação é igual eu falei não existe o problema, falta solução na área da 
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educação também para ver o que acontece com tanta repetência, o que pode ser 

trabalhado, o que pode fazer para motivar os alunos hoje. (Entrevistado 6 - 

Carmem - Faculdade) 

 
4.4 Fome das crianças 
 

Nessa categoria, Joana (Faculdade) relata que às vezes algumas 

crianças e adolescentes chegavam ao projeto queixando-se de dor de cabeça, 

alegando não terem tomado o café da manhã. A entrevistada diz que isso a tocava e 

ela os levava para tomar café. Carmem (Faculdade) coloca que foi conhecer mais a 

fundo os participantes e ressalta que muitos deles enfrentam a questão da fome, 

inclusive queixando-se de dor de cabeça ao chegar ao projeto. Ela exemplifica um 

caso, em que realizou uma visita domiciliar a um participante do projeto, e por um 

dia vivenciou a questão da fome juntamente com a família dele. Ela diz que muitas 

vezes colocam a culpa na família, mas a família também sofre múltiplas ausências e 

conclui, dizendo que muitas vezes é isso que falta aos profissionais, entrar naquele 

mundo e vivenciar experiências.  

Eles chegavam de manhã, cedo, nossa tia eu estou com dor de 

cabeça, porque eu não tomei café, e isso pra mim era a morte, eu falava nossa 

então vamos lá tomar café, ai era assim. (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade). 

Eu fui conhecer um pouco mais desses alunos, foi ai que eu me 

encantei mesmo com o projeto, porque nossa eles saem da casa deles muitos sem 

tomar café da manhã, muitos reclamavam de dor de cabeça cedo e fui descobrir era 

falta mesmo da questão da alimentação que não tinha de manhã, a gente teve 

patrocinadores no primeiro ano que eu entrei, os lanches eram ate muito bons, eles 

davam direitinho, os patrocinadores ajudam, só que faltava mais, porque pelo que eu 

observei era muitos ali o almoço deles era aquele lanche de manhã, ai depois 

chegava na escola, se tinha um pão com alguma coisa, ai era almoço também, uma 

complementação e tanto é que um dia eu fui fazer uma visita domiciliar de um aluno 

do Projeto Juventude que estava tendo problemas sociais mesmo de... na escola, 

familiar, ele disse que via espíritos em casa da avó e ai eu fui na casa para orientar 

a mãe para que procurasse também uma igreja para ajudar, mas que eu também 

levaria ele no neurologista, ai quando eu cheguei na casa dessa família o almoço 

deles, dessa criança era um bolinho de chuva então eu em respeito aquilo, eles me 

ofereceram um bolinho de chuva e eu sentei, comi aquele bolinho de chuva e falei 
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meu Deus hoje eu vou comer esse bolinho de chuva e vou ver até que horas vou 

conseguir ficar sem almoçar e eu lembro que nesse dia ainda comentei com as 

estagiárias que na minha casa tinha um JK que eu tinha comprado no domingo a 

tardezinha, a noite e eu ia esquentar no micro-ondas, eu estava louca pra chegar em 

casa e comer, ai em respeito aquele almoço deles, eu vivi aquela experiência, de 

comer  aquele bolinho de chuva no almoço, comer o que eles comiam, ai eu 

perguntei o que mais vocês vão comer agora, ai disseram agora a gente vai para 

escola e na escola daqui a pouco tem uma sopa, sei lá que horas, não sei se é na 

hora que entra, ai eu perguntei e quando chega? Quando chega mais nada, a noite 

talvez um bolinho de chuva de novo e eu lembro que nesse dia deu 01h30min mais 

ou menos e eu estava morrendo de fome, ai eu fiquei pensando, então gente ai fala 

da família, mais é ausência, ausência de alimentação, ausência do estado, de 

projetos e de coisas que venham ajudar essa família, porque é tipo assim eu fiquei 

insistindo sobre aquilo e me chamou muita atenção sobre a comida, porque eu vivi 

aquela experiência e eu acho que é isso que esta faltando para nos profissionais 

entrar no mundo, viver aquela experiência ali. (Entrevistado 6 - Carmem - 

Faculdade) 

 
4.5 Participantes do projeto envolvidos com a criminalidade 
 

Nessa categoria, João (Polícia) descreve o caso de um participante 

que tinha um comportamento destoante dos demais, não ia à escola e tinha o núcleo 

familiar instável, e em um determinado dia João, ao chegar à companhia de Polícia 

deparou com este garoto apreendido por tentativa de furto. Joana (Faculdade) 

exemplifica com o caso de um menino que praticou um estupro, mas relata também 

que o garoto tinha problemas familiares, já que a mãe vendia drogas e o usava 

como aviãozinho. Manoel (Polícia) disse que no tempo em que ficou no projeto não 

ficou sabendo do envolvimento de participantes com a criminalidade. Amanda 

(Faculdade) citou dois exemplos: o de um menino que tinha uma mentalidade mais 

adulta e foi apreendido com drogas e o estupro que também foi citado pela 

entrevistada Joana (Faculdade). Jorge (Polícia) disse lembrar-se de dois casos de 

participantes envolvidos com a criminalidade em anos anteriores ao projeto. Esses 

adolescentes se recusavam a continuar participando do projeto e se mostravam 

resistentes a algumas tarefas. O entrevistado diz que apesar das conversas e das 

tentativas com esses jovens ele ficou sabendo do envolvimento dos mesmos com a 
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criminalidade. Carmem (Faculdade) relatou que, desde sua entrada no projeto, se 

lembrava de três casos, sendo um de um garoto que já possuía o gênio difícil e outro 

de um garoto que possuía uma família estruturada. A entrevistada diz que não sabe 

o que o levou a ingressar na criminalidade, como poderemos observar a seguir: 

Eu lembro de um aluno que tinha um comportamento muito, muito 

diferente dos outros alunos, então notava-se que ele queria se confrontar com as 

regras, dentro do Batalhão nada pra ele estava bom se era hora do pessoal ir nadar, 

ele não queria nadar queria jogar bola, se era hora de jogar bola ele queria nadar e 

como o pessoal do serviço social fazia um acompanhamento, então eles já tinham o 

conhecimento de que o núcleo familiar era bem instável, e esse menino não tinha 

comportamento aqui e não tinha lá fora também, ele não frequentava escola, não 

tinha em casa ninguém monitorando, esse menino ficava na rua o dia inteiro, e eu 

lembro de um dia que eu cheguei na companhia que fica lá no centro da cidade, eu 

entrei e encontrei esse menino lá, ele tinha acabado de ser preso, apreendido, ele e 

um colega, ele foi flagrado com uma chave miche tentando levar uma moto. 

(Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Aí ano passado foi diferente porque não tinha nenhum menino assim 

problemático, depois foi acontecendo algumas coisas, igual aconteceu com uns dos 

meninos que “estuprou” (sic) um menininho, uma criança, não sei se você ficou 

sabendo, ai depois ele sumiu do projeto. Ele já estava aqui há mais tempo, já era 

bem conhecido aqui, e você olhava para ele e não imaginava que ele não tinha 

condições de fazer uma coisa dessas, todo mundo estranhou, mais só isso que 

aconteceu. Aí esse, e teve um também que você olhava e, ele morava com a mãe e 

a mãe dele parece que se não me engano, vendia drogas, eles moravam no bairro 

novo horizonte e parece que ela estava usando o menino para que ele fosse 

entregar, tipo assim aviãozinho que fala, sei lá, ai a madrinha dele pegou ele para 

criar e ai quando ele estava com a madrinha dele ele vinha para  o projeto e ficava 

tranquilo, ai quando ele estava com a mãe dele ela fazia isso com ele, então teve 

esses dois casos. (Entrevistado 2 - Joana - Faculdade) 

Na verdade no tempo que eu fiquei lá, eu não fiquei sabendo de nada 

relativo a isso não, mais também a gente, igual eu te falei, trabalho mais na 

administração, na banda de música então você não tem muito contato com que esta 

acontecendo é muito fora, quem são os marginais, mas o tempo que eu trabalhei lá 
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não fiquei sabendo de nenhum fato assim...envolvendo essas crianças assim. 

(Entrevistado 3 - Manoel - Polícia) 

Teve um que quando eu entrei ele era muito custoso, ele fazia 

piadinhas sem graça, ele já tinha aquela mentalidade madura de homem, a 

sexualidade dele era muito aflorada, e ele igual tinha meninas no projeto de short e 

você via que olhar dele era diferente, não era um olhar de criança e ele foi 

apreendido com drogas. Teve um envolvido com estupro (sic) a uma criança. Foram 

esses dois casos que eu fiquei sabendo. (Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade ) 

Olha teve uns lá que participou em anos anteriores, tive noticia sim, de 

dois, ate quando estava lá a gente não imaginava que ia ocorrer nem nada, mais 

depois se afastou do projeto não quis ir mais, ficou resistente não quis participar e a 

gente teve noticia que ele andou cometendo alguns atos infracionais sim, então eu 

me lembro desses dois que infelizmente aconteceu isso mais assim, não tava em 

atuação no projeto, começou alguns dias e depois se ausentou e não voltou mais, 

isso infelizmente ocorreu. Eu tive conhecimento desses dois, não foi assim, igual eu 

te falei toda regra tem sua exceção e isso foi um caso isolado, igual assim a gente 

estava tentando o máximo possível ali, porque ele já era complicado, entendeu, não 

interagia muito, ficava mais isolado, era meio resistente pra fazer as coisas, era 

muito calado, já o outro era muito brincalhão, mas também o jeito de enxergar e ver 

o mundo era....ah me empresta essa arma que eu vou sair dando tiro por ai...ah vou 

matar um...e não é assim não, tá ficando louco? A gente conversava muito com ele, 

mas via que ele era complicado, sempre com essas conversas de que ia matar um, 

dar tiro, mais porque devido à situação que ele vivia lá de morar num bairro 

complicado, via muita violência, sofria violência em casa, então aquilo ali a gente 

falava está difícil, mas estamos tentando e a gente via que se não pegasse firme 

com ele, ele ia desandar uma hora ou outra e infelizmente...entendeu...ai ele saiu do 

projeto não quis participar mais, a coordenadora o pessoal da faculdade foi atrás 

entrou em contato com os pais mais os próprios pais não estavam nem ai com 

nenhum dos dois, entendeu, ai infelizmente ele ficou presa fácil da criminalidade, 

mas que eu me lembro só esses dois. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Eu me lembro do caso do fulaninho, não sei se foi questão de trafico, 

mais ele eu sei que estavam, três casos desde que eu estou que eu lembro... que 

tiveram envolvidos com problema assim, o fulaninho participava do projeto mais 

tinha um gênio difícil mesmo, e os outros teve outro que não sei o que levou ele a 
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isso se você conhecer a mãe, tão carinhosa com filho, parece que são cinco ou seis 

irmãos, o pai,  a família é um carinho um com outro, as crianças unidas, ele 

realmente é o avesso de todo mundo, não tem muita explicação, ele também se 

envolveu com delitos também (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
4.6 O projeto como lazer para as crianças 
 

Nessa categoria, João (Polícia) relata que, com a ausência de 

oportunidades de cultura e entretenimento, acaba-se dando valor a bens materiais e, 

dessa forma, o projeto traz mais opções para essas crianças, criando-se uma 

parcela maior de cidadãos que vão por um caminho melhor. Ele cita os exemplos de 

atividades de lazer que as crianças possuíam no projeto e ressalta que a falta de 

atividade de lazer e fontes de entretenimento para as crianças constituem formas de 

exclusão e finaliza dizendo que, se as crianças e adolescentes são excluídos de 

uma forma de entretenimento, procuram outras coisas. Carmem (Faculdade) relata 

que os participantes amavam participar das atividades, conviver com outras crianças 

de outros bairros e observava que eles queriam participar, tanto que nas cerimônias 

de formatura sempre apareciam ex-alunos, como podemos verificar a seguir: 

Então talvez esse aluno que tem essa opção, iniciação profissional, de 

entretenimento, de cultura... é que muitos dos alunos não tem nem noção do que é 

um cinema, pra você ter uma ideia, então se o menino não sabe o que é um cinema, 

o que é um teatro, bases de cultura pra ele não existem, ele vai agregar o que? 

Bens materiais, então “pra eu ser feliz eu tenho que ter um tênis da moda, um 

relógio, um celular, para os outros me verem para eu ser respeitado” e se ele não 

tem é a porta de entrada, não é muito difícil de fazer a conta e ver o que vai dar, 

então eu acho que o projeto traz mais opção para eles, opção de esporte, de cultura, 

de educação (...) pra você ter uma ideia eles tinham aqui dentro do Batalhão, aulas 

na quadra de futebol de salão, no campo, na piscina então pra muitas crianças foi a 

primeira vez que entrou numa piscina, então ai surge uma problemática, onde é que 

estão as áreas de lazer dessa criança? Onde é que estão as fontes de 

entretenimento pra ela? Porque criança não tem uma piscina, não tem uma quadra, 

geralmente ele tem uma quadra de bairro, que pra falar a verdade muitas vezes esta 

num estado deteriorado, então não tem um monitoramento, não tem ninguém pra 

coordenar uma atividade, a gente vê que hoje a gente identifica uma sociedade que 

exclui muitas vezes você vê aquela criança que é excluída daquela fonte de 
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entretenimento, ela vai procurar outra..., vai procurar outra coisa (...). (Entrevistado 

1 - João - Polícia) 

Eles amavam ir na piscina, eles queriam sair daquele bairro, queriam 

conviver com outras crianças de outros locais, e foi isso que eu observei eles 

queriam muito isso, essa troca, esse novo grupo social se formando, essa troca de 

amizade com eles era interessante e eles vinham acordavam cedinho e eu pensava 

nossa senhora o que será que tanto eles veem no projeto, e eles eram assim 

apaixonados, tanto é que nas festinhas de formatura sempre um aluno convidava 

um ex aluno do projeto, ou então sempre um ex aluno do projeto no dia da formatura 

estava lá no Batalhão, porque era aberto, para quem quiser entrar, então eles 

entravam e muitos iam lá participar, alguns lógico que por causa do lanche, mais 

muitos iam porque adoravam aquilo ali. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
• Síntese dos resultados sobre as crianças 
 

Esse bloco de categorias traz as falas sobre as crianças que 

participaram do projeto. Inicialmente os entrevistados citam os motivos de as 

crianças entrarem no projeto, destacando que no primeiro ano o projeto atendeu as 

crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade, mas, como nesse primeiro 

ano o projeto não alcançou as expectativas, a partir do segundo ano de existência, 

ele passou a trabalhar com as crianças e adolescentes em situação de risco, tendo 

um viés preventivo. Um dos entrevistados disse que antes do seu ingresso no 

projeto, ele possuía uma visão diferente do que o mesmo seria, e em sua opinião a 

maioria das crianças frequentava o projeto em razão da alimentação oferecida. Em 

outro momento, há a descrição das crianças feita por uma entrevistada, que diz que 

as crianças eram rebeldes, pobres e muitas tinham contato com o tráfico de drogas, 

além disso, a entrevistada coloca que eles queriam atenção e muitas vezes a 

rebeldia era uma resposta que encontravam para lidar com a desigualdade. Ela 

observou durante a realização das fichas sociais uma desestruturação familiar. 

Nesse conjunto de categorias, encontra-se também a categoria 

respeitante à valorização do “ser criança”, na qual os entrevistados descreveram o 

projeto e o tratamento singular dado aos participantes. O projeto era tido pelas 

crianças como um espaço onde elas encontravam atenção e conversa, o que muitas 

vezes não possuíam em seus lares, de acordo com uma entrevistada. Os 
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entrevistados citaram também as situações de fome das crianças, exemplificando 

situações em que elas se queixavam de fome, ou que não havia comida em casa. 

Além disso, os entrevistados relataram casos de participantes ou ex- 

participantes do projeto envolvidos com criminalidade e finalizaram esse bloco 

temático, colocando falas que destacam o projeto, como lazer para as crianças, 

citando que eles gostavam de frequentar o projeto, de ir ao clube, fazer atividades, 

praticar esportes. 

 
 
5 - Efeitos do Projeto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fluxograma relativo aos resultados das entrevistas individuais - Tópico 5 - Os efeitos do projeto. 

 
 
 
5.1 Resultados para as crianças 
 

Na categoria em tela, João (Polícia) destaca que deveria ser registrado 

o antes e o depois dos participantes do projeto, desde o relacionamento entre eles, 

com os monitores e a postura deles nas atividades desenvolvidas no projeto, o antes 

e o depois ficava bem claro. Amanda (Faculdade) exemplificou que, durante as 

visitas às escolas feitas por ela e pela assistente social, alguns diretores não 

quiseram mais que as crianças participassem do projeto porque elas estavam 

deixando de ir à aula, para ir ao projeto. A entrevistada cita o caso de uma escola 

em que a diretora proibiu as crianças de sua escola de frequentarem o projeto, e 

finaliza dizendo que a diretora só cedeu quando viu que algumas crianças 

melhoraram. Jorge (Polícia) relata que no projeto você via que as crianças 
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  3 - OS AGENTES 
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participantes davam uma resposta e apesar de muitos dos participantes morarem 

nas chamadas zona de risco, não se via ninguém no projeto falando de 

criminalidade. Lá eles estavam focados em outros objetivos, como estudar e vencer 

na vida. Carmem (Faculdade) coloca que ia até as casas dos participantes, e que 

eles melhoravam, pois só permanecia no projeto quem melhorasse. E finaliza 

dizendo que alguns bairros não tinham aporte social e as crianças eram loucas pelo 

Projeto Juventude, como podemos observar: 

(...) o facilitador que a gente podia perceber a curto prazo era o fator 

canal de comunicação com as crianças, então ficava notório, ficava fácil de 

identificar as dificuldades de cada um, desde dificuldades de aprendizagem que 

você via assim que deve se refletir na escola, quanto traços de personalidade, de 

quem era mais indisciplinado e tal (...) como eu te falei é notório, acho que tinha que 

ser registrado o antes e o depois, a postura, desde o relacionamento entre eles, com 

relacionamento com os professores e monitores e ate em comportamentos na hora 

da refeição deles, na hora do lanche, na hora de entrar no ônibus, assim eram duas 

turmas, o antes e o depois, ficava bem claro. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Quando nós fomos fazer as visitas à escola era eu e outra estagiária, aí 

nos fomos com a coordenadora, nós fomos ate as escolas ver as crianças que 

precisavam do projeto, ai o diretor indicava, alguns diretores não quiseram mais que 

as crianças participassem do projeto porque eles estavam matando aula para ir no 

projeto e a coordenadora nem estava sabendo disso, eles não iam na escola para 

poder ir no projeto, então a coordenadora foi conversar com alguns e eles falaram 

que preferiam ir para o projeto do que para a escola, porque eles não gostavam da 

escola. Ai teve uma escola que a diretora proibiu as crianças não podiam participar 

do projeto, ai teve uma reunião com a coordenadora e a diretora da escola, ai teve 

um bom tempo e ela liberou, porque ela viu que algumas das crianças que estavam 

no projeto melhoraram bastante, outras não, mais algumas deram resultado ai ela 

cedeu (...) Acho que tem crianças lá que vão levar coisas positivas para a vida deles. 

(Entrevistado 4 - Amanda - Faculdade) 

Lá você via que estava tendo uma resposta não só de estimular a 

criança a participar do projeto, de dar a resposta para você, como ela pensar no 

futuro, e isso, você não via alguém que estava ali falando aí ...falando de bandido, 

de criminalidade ou admirando certas pessoas que não deve por ai, igual a gente 

ouve em muitos lugares atendendo ocorrência, então isso ai era gratificante para a 
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gente poxa eles estão mudando de ideia, é isso que é o foco do projeto, mesmo 

estando morando como diz a gente na policia, numa zona complicada, a pessoa 

esta ali mais esta focada em outro objetivo, não quer aquele tipo de vida para  ela, 

não quer se envolver com criminalidade com drogas, com violência, quer sair daquilo 

ali mesmo morando numa zona que esta rodeada disso daí ela esta com ideias 

diferentes entendeu, quer batalhar quer estudar quer vencer na vida então acho que 

a essência do projeto era essa. (Entrevistado 5 - Jorge - Polícia) 

Eles achavam até interessante, porque eu ia mesmo na casa e eles 

sabiam que eu ia fazer a visita na casa, era muito boa essa troca porque eles 

acreditavam e melhoravam, porque se não melhorar não fica no projeto, eu não sei o 

que acontecia mais eles eram loucos com o projeto, principalmente o bairro casarão 

que tem uma realidade ali que no bairro casarão, como aqui no coimbrãs, não tem 

um aporte social, não tem um CRAS no local para atender essas crianças, não tem 

um projeto social para atender essa demanda, a não ser aqui no coimbrãs agora, 

mais era pra trabalhar com as crianças porque não tinha, então eles lá ficavam 

loucos com o juventude cidadã e mudavam. (Entrevistado 6 - Carmem - Faculdade) 

 
5.2 Interesse das famílias e das crianças pelo projeto 
 

Nessa categoria João (Polícia) relata que o Projeto Juventude Cidadã 

possuía uma repercussão positiva, tanto que mães iam até o Batalhão, querendo 

pagar, matricular os filhos no projeto, e a divulgação foi indireta, pois os próprios 

participantes contavam para os coleguinhas. O entrevistado finaliza dizendo que, a 

partir dessa repercussão, vê-se que foi um trabalho inovador. Carmem (faculdade) 

cita que o que chamou sua atenção nesse projeto é que ao invés de as famílias 

procurarem-no, as próprias crianças procuravam querendo participar, como 

podemos verificar na sequência: 

(...) tinha mãe que vinha aqui na porta do Batalhão trazer o filho que 

queria matricular, queria até pagar para o filho participar, então você vê não só 

aquelas classes menos favorecidas se interessavam pelo projeto, tinha mãe que 

achava que era tipo escolinha, “não eu quero pagar”, então teve uma repercussão 

positiva, teve uma divulgação indireta muito boa entre os próprios alunos e acontecia 

de chegar no ponto, e o aluno comentou com colega e o coleguinha queria ir, e a 

gente orientava que procurasse a assistente social, o ministério publico, que era 

quem fazia essa triagem para participar do projeto, então por esse comportamento 
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dos pais, dos professores, diretores, pra mim foi um passo positivo, você vê que foi 

uma coisa inovadora. (Entrevistado 1 - João - Polícia) 

Uma coisa que chama muita atenção no projeto, que me chamou 

atenção foi que os alunos eles que procuram antigamente a família que procurava 

algum projeto pra inserir os filhos, hoje não, hoje é a própria criança, parece que 

eles estão sofrendo essa questão social e elas estão procurando carinho para elas, 

então elas vem procura o projeto, aqui no projeto onde eu estou (AMAR) que tem 

um projeto aqui a tarde você vê que cada hora chega um, igual no juventude cada 

hora chegava um novato querendo entrar, querendo participar. (Entrevistado 6 - 

Carmem - Faculdade) 

 
• Síntese dos resultados acerca dos Efeitos do Projeto 
 

Neste bloco temático, os entrevistados destacam os resultados do 

projeto para as crianças, ressaltando as mudanças entre o antes e o depois do 

projeto, as respostas positivas dadas pelas crianças e situações que demonstraram 

o quanto elas gostavam de participar do projeto. Em um dos relatos foi citado que 

algumas crianças estavam deixando de ir à escola para ir ao projeto, demonstrando 

o quanto elas gostavam de participar e que de alguma maneira o projeto as tocava.  

Também nesse bloco encontra-se a categoria em que os entrevistados 

falam do interesse das crianças e das famílias pelo projeto, destacando-se a 

repercussão do mesmo era positiva, já que algumas mães iam até o Batalhão 

querendo pagar para que o filho participasse do projeto. Essa “divulgação” acontecia 

pelo fato de os próprios participantes comentarem sobre o projeto. Uma entrevistada 

relatou que lhe chamou a atenção o fato de algumas crianças procurarem o projeto 

por si mesmas, querendo participar. 

Esses relatos evidenciam que, dentro das limitações existentes no 

projeto, ele estava funcionando e, de alguma forma, proporcionando às crianças um 

ambiente de interação social e descobertas. 
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6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

1 - O Projeto Juventude Cidadã 
 

O Projeto Juventude Cidadã foi criado em Passos, com o objetivo de 

ampliar as possibilidades das crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. A criação do projeto não foi imposta de forma hierarquizada, 

mas partiu das necessidades evidenciadas na cidade e foi criado por idealizadores 

locais. O projeto não possuía um lugar fixo para sua realização, o que trouxe uma 

implicação positiva e uma negativa, de acordo com o relato dos entrevistados. A 

positiva é que as crianças e adolescentes ficavam ansiosos para saber onde seria o 

próximo encontro e estavam sempre motivados pela surpresa, a negativa é que não 

havia um lugar onde eles pudessem firmar uma referência, um vínculo.  

O projeto trabalhava primordialmente com atividades lúdicas, com 

brincadeiras, lazer e esporte, possibilitando um espaço de convivência entre as 

crianças, com a monitoria de adultos. As crianças gostavam de frequentá-lo, sendo 

um lugar onde eram ouvidas, segundo uma entrevistada. O desejo de entrada no 

projeto por parte de famílias e crianças demonstra que ele era vivido de forma 

positiva pela comunidade, seja pelo lanche recebido, pela oportunidade de 

frequentar espaços de lazer, ou pelo acolhimento recebido. Os entrevistados 

atribuíram a estes aspectos o envolvimento no projeto. 

O brincar das crianças por si só estaria trazendo efeitos positivos, já 

que, segundo Queiroz et al (2006, p. 178):  

 

A brincadeira oferece às crianças uma ampla estrutura básica para 
mudanças das necessidades e tomada de consciência: ações na esfera 
imaginativa, criação das intenções voluntárias, formação de planos da vida 
real, motivações intrínsecas e oportunidade de interação com o outro, que, 
sem dúvida contribuirão para o seu desenvolvimento. 

 

A prática de esportes, as atividades realizadas e o convívio social ali 

propiciado pareceram ser fatores importantes que atraiam as crianças para o Projeto 

Juventude Cidadã, o que também foi identificado no estudo feito por Souza et al 

(2010), que afirmaram que a existência de espaços de lazer e entretenimento 

adequados e gratuitos é uma motivação para a participação da população em 

projetos sociais.  
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Tavares et al (2011) afirmam que o modo de funcionamento de um 

projeto social, mais flexível, é um fator que facilita a participação e aderência de 

crianças. 

Observou-se que o projeto proporcionou também a criação de vínculos 

entre os participantes e monitores, constituindo um espaço em que as crianças se 

sentiam seguras para exporem suas opiniões, vivências e vontades, segundo os 

entrevistados. 

 

O projeto social em suas singularidades promove a vinculação afetiva das 
crianças com os educadores e as faz se sentirem acolhidas em atividades 
esportivas, como por exemplo, a capoeira, quando todos “entram na roda” 
com múltiplas possibilidades de jogar, de se diferenciar na experiência, 
entendida aqui como duração, como movimento de vir a ser. (TAVARES et 
al, 2011, p. 8). 

 

As atividades lúdicas e o modo de funcionamento do projeto trazem 

benefícios porque possibilitam que a criança viva outra temporalidade, como 

afirmam Kohan (2004) e Abramowics (2005), trazendo para as crianças e 

adolescentes participantes a possibilidade de habitarem um novo espaço, criando 

vínculos, se comunicando e exteriorizando suas vivências. 

Se comparadas às falas dos entrevistados quanto aos métodos 

educativos utilizados no projeto, foram dadas diversas respostas. Cada um dos seis 

entrevistados deu uma resposta diferente, desde o método da recompensa, até a 

inexistência de métodos, além disso, cada profissional fez uma colocação diferente a 

respeito daquilo que deveria ser feito no projeto, enquanto um profissional queria 

disciplinar, outro queria acolher e ouvir, outro queria fazer projetos todos os dias. 

Os monitores que atuaram no projeto demonstraram empenho e 

esforço para realizarem suas funções, mas eles exerciam um trabalho voluntario, 

não recebiam nenhum tipo de incentivo financeiro para estarem ali. Conforme o 

estudo realizado por Souza et al (2010), no caso do projeto Comunidade Escola, os 

trabalhadores do projeto também eram voluntários e/ou estagiários, e os autores 

destacam que embora o voluntariado seja interessante, por outra perspectiva, a 

qualidade e a continuidade das atividades ficam comprometidas, além disso, 

ponderam que os programas que dependem exclusivamente de voluntários sofrem 

com o fato de muitos desses voluntários não possuírem formação adequada, 

principalmente na área pedagógica, sendo assim os valores e conteúdos passados 
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nos programas permeiam os interesses, crenças e necessidades pessoais dos 

voluntários. Além disso, segundo os autores, a longevidade de um projeto social 

seria garantida pela existência de trabalhadores fixos, com função exclusiva e 

remunerados para tal.  

Diante de tal afirmação, Pacheco (2006) acrescenta que no caso dos 

projetos sociais, o Estado não pode se esconder atrás do voluntariado para se 

desobrigar de garantir profissionais para atuarem nesses campos. 

Outro aspecto observado é que não houve no Projeto Juventude 

Cidadã uma proposta de integração entre as famílias e o projeto, o que foi 

observado tanto nas falas dos entrevistados quanto nas observações participantes. 

Na percepção de um entrevistado, esse distanciamento das famílias tornava o 

trabalho menos eficiente, tendo em vista que não havia uma continuidade do que era 

trabalhado no projeto, na casa dos participantes. As famílias só participavam da 

abertura e do encerramento do projeto, ficando alheias ao que acontecia no projeto 

durante todo o ano. No entanto, seria importante que se pensasse como seria a 

participação das famílias no projeto, para que não se reproduzisse o modelo de 

instrumentalizar famílias carentes, normatizando-as. 

Com relação às carências materiais enfrentadas pelos participantes do 

projeto, o exemplo mais marcante evidenciado tanto nas observações participantes, 

quanto nas entrevistas foi a questão da fome, que por diversas vezes foi 

presenciada pela pesquisadora. 

A fome é um problema típico dos países em desenvolvimento, e 

destaca a disparidade de renda existente na sociedade, sendo um aspecto que 

supera as possibilidades de atuação de um projeto social convencional. No entanto, 

ela está sempre ali, junto de tantas outras fomes que as crianças pareciam ter: de 

afeto, de lazer, de educação. Estas questões que perpassam o cotidiano de um 

projeto social e que geram angústia nos profissionais que as escutam, precisam ser 

debatidas de forma coletiva, de maneira que soluções locais e singulares possam ir 

sendo construídas. 

Concluindo, segundo as falas dos entrevistados e as conversas 

informais que ocorreram durante as observações participantes, o objetivo formal do 

projeto era proporcionar às crianças e adolescentes uma oportunidade de seguir 

pelo caminho tido como ideal pela sociedade, se tornando trabalhadoras e não 

criminosas, já que esta dualidade (trabalhador x criminoso) é uma representação 
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difundida na sociedade atual. O discurso formal trata desta função social do projeto, 

que Tavares et al (2011) questiona como sendo reprodutor de um modelo 

reducionista de assistência à pobreza, visando saneá-la e protegê-la.  

 

Os educadores atualizam o discurso do movimento higienista de controle 
dos “desviados” ou dos que poderiam vir a ser, reproduzindo um modelo de 
assistência à pobreza e aos pobres delinquentes, para os quais se prevê 
medidas chamadas de proteção/vigilância. (TAVARES et al, 2011, p. 6). 

 

Assim, se por um lado o Projeto Juventude Cidadã reproduzia modelos 

hegemônicos, por outro os participantes tinham a possibilidade de se integrarem 

socialmente e de expressarem seus sentimentos em um espaço favorável. 

Desta forma, compreendemos com Tavares et al (2011, p. 6), que:  

 

Vemos o projeto social numa encruzilhada em que as forças tensionam de 
um lado para a alteridade que pode ser sentida pelo protagonismo juvenil e 
de outro pelas formas hegemônicas do mundo das representações que 
estabelece uma relação de saber-poder pela lógica da sociedade de 
controle, quando não abre espaço para a heterogeneidade. 

 

Por fim, entre dificuldades, erros e acertos, o Projeto Juventude Cidadã 

existiu por cinco anos, passaram por ele aproximadamente duzentas e cinquenta 

crianças e adolescentes, alguns foram encaminhados para o mercado de trabalho, 

outros se envolveram com a criminalidade, e com seu término, outros tantos 

passaram a frequentar outros projetos sociais existentes na cidade.  

 

2 - O término do projeto 
 

Houve vários problemas e desencontros no ano de 2011 e, após a 

festa de encerramento do projeto, aconteceu um acidente e uma das crianças 

convidadas, após um suposto desentendimento no caminho de volta para casa 

dentro do ônibus, pulou do mesmo em movimento, vindo a falecer. 

O discurso midiático na cidade (anexo E), que até então nunca havia 

se referido ao projeto, logo se posicionou, tentando achar culpados para essa 

tragédia. 

As famílias dos integrantes do projeto que ao longo de sua existência 

pouco se manifestaram, também se posicionaram, questionando a responsabilidade 

dos idealizadores do projeto. Após esse episódio e a repercussão negativa que 
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aconteceu, a empresa de transporte que doava o ônibus para levar e buscar as 

crianças e adolescentes retirou seu patrocínio, o que impediu a continuidade do 

projeto.  

Ao longo de sua existência, no âmbito interno evidenciou-se a falta de 

direcionamento coletivo do projeto, diante da ausência da participação da 

comunidade para que fossem definidos objetivos de maneira conjunta, pensando as 

possibilidades e as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia desta população. Já no 

âmbito externo, ficou clara a ausência de apoio público para a manutenção do 

projeto, principalmente para que ele tivesse condições humanas e materiais para 

desempenhar suas funções. 

Com a ocorrência dos fatores elencados acima, principalmente no ano 

de 2011, nos âmbitos interno e externo do projeto, os monitores ficaram sem 

direcionamento, sem instrução, o que causava muitas divergências envolvendo 

Polícia e faculdade. 

Os representantes da faculdade e da Polícia exteriorizavam discursos 

institucionalizados, que refletiam a opinião impressa nessas instituições, constituindo 

duas maneiras distintas de se posicionarem diante das situações ocorridas no 

Projeto Juventude. Enquanto os policiais se mostravam mais severos, mais ligados à 

parte disciplinar, as pessoas da faculdade estavam preocupadas em acolher mais 

crianças e adolescentes e em ouvi-los. Ainda que involuntariamente, os 

trabalhadores que atuaram no projeto reproduziram o modo de pensar e agir das 

instituições as quais estão vinculados. Em alguns momentos as duas instituições 

ficaram ausentes, descumprindo totalmente o cronograma inicial do projeto e 

deixando os participantes sem atividades coordenadas e planejadas, ficando o 

projeto a mercê do improviso. 

Vale notar que Souza et al (2010) ponderam que a falta da 

continuidade de atividades previstas é tida como barreira em projetos sociais.  

 

3 - As instituições idealizadoras do projeto e a importância de políticas 
públicas 
 

Observa-se o papel comunitário que a Polícia Militar mineira tem 

desenvolvido, e que tem trazido inovações, colocando a Polícia mais perto das 

pessoas e facilitando a identificação de problemas. 
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Durante a entrevista, Carmen, que era coordenadora do projeto, 

enfatizou o quanto viu ambas as partes crescerem com o projeto, crianças e 

policiais, tendo em vista que as crianças passavam a ter contato com os policiais de 

uma maneira diferente, possibilitando a criação de vínculos.  Os policiais também 

podiam entender melhor a realidade vivenciada por aquelas crianças, o que inclusive 

poderia refletir nas atuações dos policiais na rua, durante a abordagem a um jovem, 

por exemplo. Ela destaca que no início não acreditava que a participação da Polícia 

seria interessante, mas no decorrer do projeto ela viu que essa parceria e integração 

entre FESP e Polícia poderia ser válida. 

Mesmo com os índices altíssimos de criminalidade na cidade de 

Passos, e a necessidade de se manter o maior número de efetivo nas ruas, a Polícia 

Militar insistia em achar alguma maneira para que os policiais participassem do 

projeto, e depois do final do Projeto Juventude Cidadã, por mais que a imagem não 

tenha sido em sua totalidade positiva, a Polícia ainda sugeriu a criação de um novo 

projeto chamado Garotos pela Paz. 

Essa preocupação em aproximar a sociedade da Polícia, e de constituir 

uma parceria com a comunidade é uma característica da PM mineira que deve ser 

enaltecida e divulgada entre as corporações de outros estados, para que cada vez 

mais diminuam as barreiras entre comunidade e Polícia.  

Todavia, devemos ponderar que, no Projeto Juventude Cidadã, não 

houve uma escolha dentro da corporação para identificar os policiais aptos para o 

trabalho em um projeto social, diversos relatos dos entrevistados e situações vividas 

nas observações participantes evidenciaram a falta de preparo de alguns policiais 

para esse tipo de trabalho. Desta forma, antes da efetiva participação da Polícia em 

projetos sociais, devem ser identificados os militares que têm aptidão para trabalhos 

desse cunho, e, além disso, deve existir uma instrução a esses policiais para que 

eles saibam como atuar com crianças e adolescentes.  

A FESP também foi essencial para o Projeto Juventude Cidadã, tanto 

pelo apoio das faculdades que participavam do projeto e levavam diversas 

atividades, quanto pela disponibilização de funcionários e de locais para que o 

projeto acontecesse. 

Ficou evidente que durante o período de sua existência, o projeto não 

contou com apoio e empenho público, dependendo da boa vontade de seus 

monitores, idealizadores e contando apenas com as doações de empresas locais. 
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Talvez justamente pelo fato de ter sido criado no âmbito municipal e 

por estar representado por duas instituições de peso no município (FESP (Fundação 

de Ensino Superior de Passos) e PMMG (Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais)), o projeto não tenha atraído olhares dos órgãos governamentais. Não houve 

por parte do município o interesse em ajudar. Sabemos que em termos de 

desenvolvimento regional, o que se tem pensando é que, para que haja 

desenvolvimento, as ações comecem do nível micro, e partam para o nível macro. 

Assim, o município deve identificar e resolver os problemas vivenciados naquela 

localidade, podendo ser um articulador, agregando a ajuda proveniente das esferas 

pública e privada. Sabemos que através das políticas públicas o Estado efetiva 

ações em busca do bem comum, desta feita, no caso em tela, a prefeitura municipal 

poderia ter articulado com os recursos existentes e potencializado a atuação do 

projeto. O poder público não deve se mostrar omisso diante dos anseios sociais, 

mas deve buscar dentro de suas possibilidades mobilizar meios para que iniciativas 

como esta continuem existindo. 

Além disso, observou-se que em uma cidade de aproximadamente 106 

mil habitantes, e conhecida por sua indústria confeccionista, a participação da 

iniciativa privada poderia ter sido mais ampla e efetiva, apenas algumas empresas 

colaboraram com o projeto, e muito embora tenham sido essenciais para o 

desenvolvimento do mesmo, o auxílio de mais parceiros teria contribuído. 

A violência enfrentada pelo município de Passos chegou a níveis 

críticos, colocando a cidade como a mais violenta do sul de Minas Gerais, e os 

agentes envolvidos possuem como característica a pouca idade, segundo dados da 

Secretaria de Estado e Defesa Social de Minas Gerais. Esse aumento da 

criminalidade não começou em 2010, já que por muitos anos a situação dos jovens 

tem sido negligenciada. 

A população cobra das autoridades da segurança pública uma resposta 

que pensa ser efetiva, com ações punitivas que pretensamente acabem de uma vez 

com a criminalidade. Mas o que tem sido feito para prevenir o ingresso do jovem no 

mundo do crime? Práticas repressivas podem até amenizar o problema 

momentaneamente, mas não acabarão com ele. O problema da segurança pública e 

da criminalidade acaba tendo como soluções, no imaginário coletivo, a construção 

de novos presídios e novas “casas do menor”. No entanto, estas medidas somente 

mascaram uma problemática complexa, que deve ser pensada de forma ampliada, 
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analisando os vários fatores que estão ligados à criminalidade, inclusive colocando 

em cheque certo tipo de sociedade que a produz. 

 

4 - O direito ao desenvolvimento 
 

No contexto analisado muito se pensou sobre a questão do Direito ao 

Desenvolvimento, na possibilidade de propiciar as pessoas o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades, todavia, devemos ponderar que quando a questão envolve 

crianças e adolescentes, apesar da legislação atual e dos pífios avanços brasileiros 

no sentido educacional, falta um aporte social. 

As realidades observadas no Projeto Juventude Cidadã e que se 

repetem em outros estudos elencados por esse trabalho, retratam a escassez de 

políticas públicas destinadas à criança e ao adolescente, e o desinteresse de se 

pensar em soluções de médio e longo prazo. 

Atualmente nos deparamos com medidas assistencialistas que buscam 

exclusivamente suprir as necessidades momentâneas enfrentadas pela população. 

O desenvolvimento, o respeito à dignidade da pessoa humana e aos 

princípios elencados em nossa Carta Magna, ficam esquecidos. 

Ações efetivas que preconizem o desenvolvimento humano devem ser 

realizadas, e a atenção à criança e ao adolescente não deve ser dada quando algo 

foge do controle, ou da expectativa gerada pela sociedade. A condição especial de 

pessoas em desenvolvimento garante-lhes uma atenção especial que deve ser 

priorizada pelo Estado, passando por situações que vão desde o planejamento 

familiar, até a orientação necessária para que a criança ou adolescente se 

desenvolva plenamente. 

Essas mudanças ocorrem gradualmente, partindo de uma alteração de 

posicionamento das pessoas e do Estado, entendendo que repostas imediatas 

objetivando uma utópica solução dos problemas são um engodo, já que o verdadeiro 

desenvolvimento passa por uma transformação profunda, focando nas 

potencialidades e proporcionando formas para que elas sejam desenvolvidas. 

Ao invés do descaso do Estado, se houvesse uma integração entre 

Estado e iniciativa privada, formulando alternativas e buscando medidas de 

execução teríamos outro quadro, onde o desenvolvimento e a questão social seriam 

tratados com o respaldo assegurado legalmente. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Observou-se que cada vez mais deve ser dada atenção a situação de 

crianças e adolescentes, propondo espaços em que elas possam se expressar, 

interagir e se sentirem valorizadas, espaços de inserção e descobertas, onde elas 

possam vivenciar condutas que não as segregue. 

Muitas vezes a rebeldia e as condutas violentas de crianças e 

adolescentes são um meio de defesa diante de situações vivenciadas na família e 

na sociedade. 

Não basta apenas cobrar uma mudança da legislação, sem que se 

ofereçam possibilidades a esse público que foi negligenciado durante muito tempo. 

Após conhecermos e descrevermos o cotidiano de um projeto de 

prevenção à criminalidade que existiu no município de Passos/MG por cinco anos, 

chamado Juventude Cidadã, verificou-se que muito embora ele tenha nascido e 

sobrevivido da boa vontade de seus monitores e idealizadores, um projeto social 

precisa de mais elementos para que possa cumprir sua finalidade. 

Observou-se a existência de fatores positivos e negativos, como 

positivos, podemos citar, o baixo número de participantes do projeto envolvidos com 

a criminalidade, a colocação de alguns ex-participantes no mercado de trabalho, a 

integração social que acontecia no projeto, e como negativos, destacamos a 

ausência de direcionamento, ausência de apoio governamental, ausência de diálogo 

entre o projeto e a sociedade. 

Conforme os resultados obtidos no presente estudo, observamos que 

muito embora os monitores do projeto tenham tido boa vontade em executá-lo, não 

receberam nenhuma orientação específica para tal, conduzindo o projeto baseando-

se em suas acepções pessoais. Desta forma, faltou o apoio e a participação da 

sociedade, para discutir os caminhos do projeto e participar ativamente das escolhas 

e decisões.  

O Projeto Juventude Cidadã proporcionou, durante cinco anos, uma 

opção a mais para a juventude passense, com vistas à prevenção da criminalidade, 

oferecendo atividades, lazer e orientação para que as crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social tivessem seu rol de possibilidades ampliado. 
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Foi conhecido o cotidiano dos atores sociais no projeto e a visão dos 

trabalhadores que atuavam no projeto. Os trabalhadores do projeto trouxeram suas 

visões acerca dos métodos utilizados no projeto, evidenciando um desencontro já 

que cada um dos entrevistados descreveu diferentes métodos, e se posicionaram 

sobre as dificuldades encontradas no projeto, evidenciando as falhas para que elas 

sirvam de auxílio quando se pensar na criação de um novo projeto. 

Neste estudo foi observado que um projeto social só consegue ter 

continuidade quando existe integração entre o capital humano e o material. Um 

projeto de prevenção à criminalidade que conta somente com o capital humano fica 

limitado, pois depende também de recursos materiais para continuar seu trajeto. 

A falta de apoio governamental também é um agravante que 

compromete a execução de um projeto, sendo assim, observou-se que por maior 

que sejam as perspectivas existentes em um projeto social, é necessário apoio 

concreto. 

O potencial existente em projetos sociais é inegável, e atualmente eles 

têm sido vistos como uma das soluções para os problemas relativos à criminalidade 

juvenil, e de fato são grandes aliados nesse combate, mas precisam ser bem 

estruturados e planejados para que consigam realmente atingir os objetivos 

propostos. 

Acreditamos que a criação do Projeto Juventude Cidadã foi importante 

em termos de desenvolvimento regional, ao mostrar que é possível se pensar 

alternativas localmente, partindo das necessidades existentes na comunidade e 

buscando alternativas para os problemas. Um projeto que é criado em âmbito 

nacional ou estadual pode não se adequar à realidade vivenciada em determinada 

localidade. 

Esses movimentos locais possuem um grande potencial transformador, 

porém para que tenham continuidade e qualidade no que se propõem a fazer devem 

contar com os apoios elencados acima e com políticas públicas que sejam eficazes, 

para que o Estado não terceirize suas obrigações. 

A sociedade também deve participar ativamente das questões que 

envolvem as crianças e adolescentes, questionando o Estado, sugerindo mudanças 

e participando das transformações, de forma que as ações direcionadas a este 

público saiam do cunho assistencialista e foquem em mudanças efetivas e 
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transformadoras, conscientes de que essas mudanças serão reflexo de um processo 

lento e gradual oposto ao imediatismo cobrado pela sociedade. 

O Projeto Juventude Cidadã caminhou entre condutas hegemônicas, 

momentos de liberdade e flexibilização de regras, e após cinco anos de existência 

sucumbiu diante das dificuldades, ainda assim, o projeto constituiu uma 

possibilidade efetiva aos participantes e contribuiu inclusive para que em novas 

iniciativas de projetos sociais não se repitam os mesmos erros experimentados pelo 

Projeto Juventude. 

É importante ressaltar ainda, a necessidade de novos estudos sobre 

projetos sociais que buscam a prevenção da criminalidade para que se aprofunde a 

compreensão dos aspectos que auxiliam as crianças e adolescentes de camadas 

populares e aqueles que simplesmente corroboram o discurso social autoritário, 

normatizador e punitivo. 
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ANEXO A - FOLHA DE ROSTO 
 

 

FOLHA DE ROSTO 

 
Nome do entrevistado: 
 
Profissão:                       Sexo:                          Idade: 
 
Escolaridade: 
 
TEMPO E FUNÇÃO NO PROJETO:  
 

 

EIXOS TEMÁTICOS 
 
 
1 - HISTÓRICO PROFISSIONAL E SEU PERCURSO NO PROJETO JUVENTUDE 
CIDADÃ 
 
 
 
2 - HISTÓRICO DO PROJETO E SUAS LIGAÇOES COM O CONTEXTO SOCIAL E 
POLÍTICO 
 
 
 
3 - O MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO (ASPECTOS POSITIVOS E 
NEGATIVOS; FACILIDADES E DIFICULDADES COTIDIANAS) 
 
 
 
4 - OS MÉTODOS UTILIZADOS 
 
 
 
5 - RESULTADOS DO PROJETO - AS TRANSFORMAÇÕES OBSERVADAS  
 
 
 
6 - O IMPACTO DO PROJETO EM PASSOS/MG 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da 

pesquisa intitulada: UM PROJETO DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, que tem como objetivos: ANALISAR O POTENCIAL PREVENTIVO DO 

PROJETO E COMPREENDER O IMPACTO EM TERMOS DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BEM COMO AS VICISSITUDES QUE FACILITAM 

E/OU DIFICULTAM SEU FUNCIONAMENTO E LONGEVIDADE. Este é um estudo 

baseado em uma abordagem qualitativa, utilizando como método a pesquisa 

etnográfica.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto 

é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. 

Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados 

coletados serão utilizados nesta pesquisa e os resultados divulgados na 

dissertação de mestrado bem como em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que 

trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as 

perguntas a serem realizadas sob a forma de entrevista semi-estruturada. A 

entrevista será gravada para posterior transcrição, o material será guardado por 

cinco (05) anos e incinerada após esse período.  

Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras. Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua 

participação. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área de desenvolvimento social.  
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Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail da 

pesquisadora responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

 

______________________________________ 

Orientadora: Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

 

_____________________________ 

Orientanda: Zaíra Garcia de Oliveira 

 

 

Pesquisador Principal: Zaíra Garcia de Oliveira (UNI-FACEF) Mestranda  

Cel: 035-91768362  

e-mail: oliveiraadv.zaira@yahoo.com.br  

Comitê de Ética em Pesquisa  

Franca, __ de _________________ de 2012.  

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a 

qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

Sujeito da Pesquisa: ___________________________________________________  

                      (assinatura) 
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ANEXO C - FICHA SOCIAL UTILIZADA PELAS ASSISTENTES 
SOCIAIS NO PROJETO JUVENTUDE 

 
 

FICHA SOCIAL 
 
 

Data: __/__/_____ 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 

Nome:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:________________ Idade: __________ sexo: (   ) F  (   ) M 

Série escolar: 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:________________ Idade: __________ sexo: (   ) F  (   ) M 

Série escolar: 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:________________ Idade: __________ sexo: (   ) F  (   ) M 

Série escolar: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA 

Nome/Mãe/Responsável:  

Tel: 

Data nascimento: ___/___/__       Idade:                   Estudou até que série: 

 

Carteira de identidade:                                              CPF  

 

Trabalha (  ) sim, O que faz                                       (   ) trabalha apenas em casa  

 

Qual a sua renda: R$                            Estado Civil (   ) solteira   (   ) casada    (   ) amasiada 

 

Nome/Marido/Companheiro: 

 

Data nascimento: ___/___/___   Idade:                     Estudou ate que série: 
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Carteira de identidade:                                                                              CPF: 

 

Trabalha (   ) sim. O que faz:                                                     Qual sua renda: R$ 

 

Endereço: Av./Rua                                                              nº                      Bairro:  

 

 

 

IMÓVEL DE MORADIA: 
 

(   ) Próprio (  ) Alugado 

Valor do Aluguel: R$ 

(   ) Cedido 

(   ) Financiado  Valor da Prestação: R$_____ 

 
 
 
CONDIÇÕES DE SAÚDE: 
 

Há alguém na família que está em tratamento médico?  

Faz uso de bebida alcoólica ou faz uso de Drogas  

 Faz uso contínuo de medicamentos: 

Tipo da Doença:                                                                               Despesa Mensal R$ 

 
 
 
BENEFÍCIOS: 
  

Recebe Bolsa Família: (   ) sim, valor _________    (   ) não 

 

Recebe Pensão Alimentícia: (   ) sim,  valor________   (    ) não  

 
 
 
DESPESAS MENSAIS BÁSICAS: 
 

DESPESAS                                                                               VALOR: R$  

Água 

Luz 

Telefone 

IPTU 

Outras Despesas:  
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COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 

 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade 

Estuda? 
Série 

Trabalha? 
Local 

Profissão 
Renda 
Mensal 

       

       

       

       

       

       

       

 

QUAL A MAIOR DIFICULDADE DA FAMÍLIA: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Declaro sob as penas da lei a exatidão dos dados informados. 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 

PARECER TÉCNICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações colhidas por:___________________________________ Data:_______ 

Assistente Social: _________________________________________CRESS:_____ 
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ANEXO D - FICHA INDIVIDUAL UTILIZADA PELAS ASSISTENTES 
SOCIAIS NO PROJETO JUVENTUDE 

 
 

Projeto Juventude Cidadã - Ficha Individual do Aluno (a) 
 
 

Nome: ___________________________________Data Nascimento: ___/___/_____ 
 

Endereço: ___________________________________________________________ 
 

Telefone de Contato/obrigatório: _________________________________________ 
 

Quantas pessoas residem na mesma casa com você: __________ 
 

Escola que estuda: _______________________Telefone da Escola: ____________ 
 

Série: __________ Teve repetência Escolar: ________ Quantas: _______________ 
 

Qual sua maior dificuldade na Escola: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Quais as atividades que gosta de fazer quando não está na escola: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Quando sai para brincar costuma avisar os pais: ____________________________ 
 

Quantas refeições costumam fazer durante o dia: ________ 
 

O que você sabe sobre as drogas: _______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Você se considera um bom (boa) filho (a): 
___________________________________________________________________ 
 

Você tem respeito com sua escola/ seus professores: 
___________________________________________________________________ 
 

Qual seu maior sonho: 
___________________________________________________________________ 
 

Qual sua religião/costuma frequentar: 
___________________________________________________________________ 
 

Tem computador em casa: __________ Sabe usar o computador: ______________ 
 

Qual o número de sua camiseta? ___ número de seu sapato: ____ número de sua 
bermuda: ___ 
 

Tem problemas de saúde? (   ) sim  (  ) não   - Qual? _________________________ 
 

Faz uso de algum medicamento: (   ) sim   (   ) não  - Qual?____________________ 



138 

ANEXO E - REPORTAGENS 
 

Passos News  

Home - Notícias - Polícia 

12º BPM e FESP e crianças do Juventude Cidadã comemoram dia das Crianças 

 

 
Escrito por Ascom - 77ª Cia PM 

 

18/10 - 16:20h - O programa visa estreitar o relacionamento entre a Polícia 

Militar e a FESP com a comunidade local, oferecendo condições para que crianças e 

adolescentes, em situação de risco, pratiquem esportes e tenham uma 

complementação em sua formação educacional, através de atividades físicas e 

sócio-educativas, proporcionando-lhes ajuda necessária à convivência social e 

melhor expectativa de futuro. 

A Polícia Militar, através do 12º BPM, e várias Faculdades ligadas à Fundação 

de Ensino Superior de Passos são parceiras no presente Projeto, sendo elas: 

FASESP (Faculdade de Serviço Social de Passos); FANUTRI (Faculdade de 

Nutrição de Passos); FAFIPA (Faculdade de Filosofia de Passos); FADIPA 

(Faculdade de Direito de Passos) e FADEF (Faculdade de Educação Física de 

Passos). 

Além das atividades físicas e sócio-educativas que são desenvolvidas com as 

crianças e os adolescentes, esta sendo realizado um mapeamento das famílias que 

possuem risco social, sendo que os casos mais complexos são encaminhados para 

serviços especializados da rede. 

Na última quinta-feira (14) de outubro, comemorou-se o dia das crianças 

pelos alunos do programa Juventude Cidadã, em Passos/MG, sob a coordenação e 

controle dos comandantes da 77ª Cia PM e 246ª Cia PM, 1º Tenente PM, Nelson 

Valério Barbosa  e Cap PM Geraldo Majela Santos e Conselho Curador da 
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FESP/UEMG contando com o apoio de diversos parceiros na concretização do 

evento. 

Estiveram presentes além de representantes da PMMG, professores e alunos 

da FESP/UEMG e representante do Conselho Comunitário de Segurança Pública de 

Passos/MG, os alunos do programa acompanhados de seus irmãos de idade entre 

09 anos e 17 anos de idade, onde com o apoio comunitário de diversos seguimentos 

da sociedade e comerciantes foi possível presentear as crianças e adolescentes 

com brinquedos, bolas, tênis, chuteiras, bonecas e roupas, além de uma 

confraternização entre os presentes degustando bolos, salgadinhos, pipoca, 

cachorro-quente e refrigerante. 

O evento se realizou no espaço CIRE, antigo “Country Club”, hoje sob a 

direção da FESP/UEMG, sendo assistidas 105 crianças e adolescentes residentes 

em diversos bairros de Passos/MG5. 

 

Copyright © 2005 - 2012 Passos News. Desenvolvido por JCSites.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 PASSOSNEWS. Disponível em: <http://www.passosnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5 

242&Itemid=67>. Acesso em: 22 out. 2011. 
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Passos 24 Horas  
 
Geral - Juventude Cidadã encerra 5ª turma 
 

  
                                   Postado por Passos 24 Horas quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 Geral. 
 

Terminou nesta terça-feira (06) o 5º Juventude Cidadã, desenvolvido pelo 12º 

Batalhão da Polícia Militar com a parceria da Fundação de Ensino Superior de 

Passos. A solenidade de formatura foi no auditório do 12º BPMMG. A edição de 

2011 começou em março, com uma série de atividades promovidas pela PM e por 

estudantes e docentes da FESP. 

A solenidade de formatura contou com a presença do Capitão da Polícia 

Militar Adenísio Ferreira de Paula, que representou o Comandante do 12º Batalhão 

da Polícia Militar; do vice-presidente do Conselho Curador da FESP, professor 

Manoel Reginaldo Ferreira; da Coordenadora de estágio do curso de Serviço Social 

da FESP, Mirian Maria da Silva; da representante da ONG Deus Proverá, Letícia 

Oliveira; do gerente da Empresa de Transporte CISNE, Adilson Januário, da diretora 

do curso de Serviço Social de Passos, Jane Borges Calixto Mattar e da Presidente 

do Conselho Tutelar de Passos, Adriana de Souza Borges. 

A quinta edição do projeto teve a participação de 40 alunos indicados e 

selecionados pelo Conselho Tutelar de Passos. O projeto visa estreitar o 

relacionamento entre a Polícia Militar e a FESP com a comunidade local, oferecendo 

condições para que os adolescentes, que vivem em áreas propensas à situações de 

risco social, pratiquem esportes e tenham uma complementação em sua formação 

educacional. Durante todo o ano foram realizadas atividades socioeducativas 

envolvendo a PM, estudantes e professores dos cursos de Serviço Social, Educação 

Física, Enfermagem e Direito. 
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Segundo a PM, no decorrer do projeto foi feito um mapeamento das famílias 

para averiguar o risco e a vulnerabilidade social. Os casos mais complexos foram 

encaminhados para redes de apoio. 

O projeto teve início em 2007 e a edição de 2011 começou em 22 de março, 

com atividades desenvolvidas duas vezes por semana, das 08h às 11 horas, nas 

terças e quintas-feiras. 

Foram realizadas ações educativas sobre temas diversificados como Direito; 

história de Minas e de Passos; atividades desportivas (futebol de salão, vôlei, 

handebol, natação e jogos cooperativos) e orientações sobre higiene. 

Os alunos também receberam orientações básicas de disciplina, cidadania, 

respeito aos símbolos nacionais, palestras sobre resistência às drogas, sobre 

impacto da ação do homem ao meio ambiente e conhecimentos básicos sobre 

trânsito urbano e rodoviário. 

A comunidade civil também participou do projeto proporcionando aos alunos 

passeios culturais, palestras especiais, além do patrocínio com uniformes, lanches e 

transporte. 

Foram patrocinadores do projeto em 2011 as seguintes empresas parceiras: 

Panificadora NUTRIPAN; Supermercados São Jerônimo; Empresa de Transportes 

Cisne e FESP. 

Após a entrega dos certificados, foi oferecido um lanche para a 

confraternização dos estudantes do Juventude Cidadã no galpão da Praça de 

Esportes do 12º BPM6. 

                                                           
6
 Fonte: FESP. Disponível em: <http://www.FESPmg.edu.br:85/centraldenoticias/post/2011/12/07/Juventude-

Cidada-encerra-5186;-turma-.aspx>. Acesso em: 19 dez. 2011. 
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Passos News 
 
 
  

 
 

Escrito por PassosNews.com/Foto: Helder Almeida - arquivo 07/12 - 11:09 - 

Um adolescente de 12 anos morreu na noite desta terça-feira (6) após pular de um 

ônibus em movimento que seguia pela rua Canapé, no bairro Casarão. O menor 

estava próximo da sua casa, localizada na rua Caramanchão quando o acidente 

aconteceu. Segundo informações de testemunhas, o menor teria pulado do veículo 

para fugir de pelo menos cinco menores que faziam ameaças dentro do ônibus. 

Segundo informações da Polícia Militar, o ônibus fazia o transporte de várias 

crianças e alguns pais que acompanharam o encerramento do Projeto Juventude 

Cidadã - projeto social desenvolvido em parceria pelo 12º BPM e a FESP que tem 

por objetivo desenvolver práticas esportivas, orientações Sócio-Educativas para 

crianças e adolescentes em situação de risco com idade entre 9 a 17 anos. 

O menor estava sentado na segunda janela atrás do motorista quando saltou 

do veículo durante o traçado de uma curva, antes de começar uma descida. O 

motorista só percebeu que alguma coisa estava acontecendo quando várias 

crianças começaram a gritar a bater no vidro da sua cabine avisando que o garoto 

tinha saltado. "Eu não percebi nada, só parei com os gritos das outras crianças, 

quando desci vi o menino caído na esquina sem se mexer e minutos depois os 

Bombeiros chegaram", relatou o motorista, inconformado com o acidente. 

Segundo informações do Cabo Fernandes dos Bombeiros Militares, na 

análise preliminar no garoto, foi constatado que ele estava sofrendo uma parada 

cardio respiratória e os sinais vitais eram fracos. "Ele foi socorrido às pressas até a 

Santa Casa recebendo massagem cardíaca e oxigênio o tempo todo, e no hospital 

uma equipe que o aguardava tentou reanimá-lo por mais de 20 minutos mas não foi 

possível salvá-lo", lamentou o Bombeiro. 
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O acidente foi registrado por volta das 21h. Um outro ônibus da empresa foi 

para o local as outras crianças embora. Algumas que moravam no bairro saíram 

correndo logo após o acidente. Pelo menos dois menores que estavam ameaçando 

a vítima saíram correndo e foram alcançados por outros menores que os agrediram 

antes da chegada de uma viatura da Polícia militar.  

Após os trabalhos da perícia técnica no local do acidente, o ônibus foi liberado 

e retornou para a garagem. 

O corpo de Fábio Pereira dos Santos, 12 anos, foi liberado há poucos 

instantes do PPI - Posto de Perícias Médicas Integradas onde foi submetido a 

necrópsia. Segundo informações levantadas pelo PassosNews.com, o menor teve o 

tórax prensado, que pode ter sido ocasionado pela roda do ônibus e o meio fio. O 

velório será realizado na funerária São Vicente de Paulo ainda sem horário definido 

para início e o sepultamento deve ocorrer no final da tarde desta quarta-feira. 

A Assessoria de Imprensa do 12º BPM, lamentou o ocorrido e informou que o 

menor não fazia parte do projeto e tinha assistido a solenidade de encerramento 

como convidado de outra criança e que a segurança no transporte dos menores era 

de responsabilidade da empresa Cisne que fornece o ônibus para o projeto.  

Por sua vez o gerente da empresa Cisne Adilson Januário, afirmou que a 

empresa de transporte é parceira do Batalhão na realização do projeto desde a sua 

primeira edição, porém ressaltou que a segurança das crianças é do Batalhão que 

sempre forneceu um policial militar que acompanhava o embarque e desembarque 

de todas as crianças do projeto. “Ontem mesmo na viagem de ida para o Batalhão, 

tivemos acompanhamento de um policial militar que estava conferindo a lista de 

presença. No final do evento enquanto as crianças embarcavam o motorista do 

ônibus foi liberado para seguir viagem sem a presença do policial militar, que 

inclusive esqueceu dentro do ônibus a lista de crianças”, explicou7. 

 
 Copyright © 2005 - 2012 Passos News. Desenvolvido por JCSites.com 

 

 

 

                                                           
7
 PASSOSNEWS. Disponível em: <http://www.passosnews.com/mobile/ver.php?id=8631>. Acesso em: 20 dez. 

2011. 



144 

 
  Home Cidades e Polícias 

 
 

MENINO MORRE AO CAIR DE ÔNIBUS NO CASARÃO 
 

 
O ônibus parado na Rua Canapé logo após o acidente. 
Foto: Helder Almeida. 

 
 

Qua, 07 de Dezembro de 2011 00:25h. Um menino de 12 anos de idade 

morreu após cair de um ônibus no Bairro Casarão nesta noite de terça-feira em 

Passos. O acidente, ainda de causas controversas, aconteceu quando um grupo de 

crianças voltava da formatura do Projeto Juventude Cidadã - parceira do 12º 

Batalhão da Polícia Militar com a FESP. Segundo as informações iniciais, o garoto - 

Fábio Pereira dos Santos - teria se jogado da janela durante uma confusão com 

colegas. Porém, há outras versões para a tragédia.  

O acidente aconteceu na Rua Canapé, por volta das 21h. Alguns moradores 

presenciaram o ocorrido e avisaram o motorista do ônibus, da concessionária de 

transporte coletivo de Passos, a Cisne. A unidade de resgate da 2ª Companhia do 

Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o menino até a Santa Casa. 

Segundo o cabo Rony Fernandes, que comandou a guarnição composta 

pelos soldados Silva e Nunes, algumas testemunhas disseram que houve uma 

confusão entre os alunos e que Fábio pulou a janela. 

Quando o resgate chegou ao local, a vítima estava caída de barriga para 

cima, apresentando quadro de parada cardíaca. Os bombeiros fizeram massagem 
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pulmonar, imobilizaram o menino e o levaram rapidamente para o setor de 

emergência da Santa Casa, onde os médicos continuaram os procedimentos de 

reanimação. "Pouco depois soubemos que ele veio a falecer", disse o cabo 

Fernandes.  

 

Foto: Hélder Almeida/Notícias do Sudoeste 

 

Mais tarde, alguns moradores ainda tentavam entender a tragédia. 

De acordo com os primeiros exames, a parada cardíaca pode ser decorrente 

de uma fratura que Fábio sofreu no pescoço ao cair do ônibus. 

Seus familiares acompanharam o resgate até a Santa Casa e ficaram 

desesperados quando souberam que o pior havia ocorrido. A Polícia Militar também 

foi chamada e registrou o acidente para que as circunstâncias e possíveis 

responsabilidades sejam esclarecidas8. (Última atualização em Qua, 07 de 

Dezembro de 2011 17:05h).  

Copyright 2009 Notícias do Sudoeste. Todos os direitos reservados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 

Fonte: NOTÍCIAS DO SUDOESTE. Menino morre ao cair de ônibus no casarão. 2011. Disponível em: 
<http://noticiasdosudoeste.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=623:menino-morre-ao-cai 
r-de-onibus-no-casarao&catid=36:cidades&Itemid=2>. Acesso em: 19 dez. 2011. 
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Passos 24 Horas  

Polícia - Estudante de 12 anos morre após cair de janela de ônibus 

 

 
Postado por Passos 24 Horas quarta-feira, 7 de dezembro de 2011 Polícia 

 

Grupo voltava de uma formatura, em um veículo emprestado para uma escola 

estadual. 

O adolescente Fábio Pereira dos Santos, de 12 anos, morreu depois de cair 

de um ônibus em movimento no bairro Casarão, em Passos, na noite de terça-feira 

(6). 

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, no ônibus 

emprestado para a Escola Estadual Professor Jair Santos estavam estudantes de 

várias escolas, que voltavam de uma formatura, em um ônibus. 

Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram ao local, o 

adolescente já apresentava quadro de parada cardíaca. Ele foi encaminhado para a 

Santa Casa, mas não resistiu. 

O motivo do menino ter pulado a janela segundo testemunhas, e que estaria a 

vítima sendo ameaçada por pelo menos cinco menores, no qual com medo veio a 

pular a janela do ônibus. 

A Assessoria de Imprensa do 12º BPM, que realizou o projeto “Juventude 

Cidadã” juntamente com a FESP, lamentou o ocorrido e informou que o menor não 

fazia parte do projeto e tinha assistido a solenidade de encerramento como 

convidado de outra criança9. 

 

                                                           
9 

Fonte: PASSOS24HORAS. Estudante de 12 anos morre após cair de janela de ônibus. Disponível em: 

<http://www.passos24horas.blogspot.com>. Acesso em: 20 dez. 2011. 
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Folha da Manhã 

 

Tragédia e revolta: policiais acompanharam os menores só na ida ao 12º Batalhão 
 

Valéria Faleiros 

 

A família do garoto de apenas 12 anos que morreu na noite da última 

terça-feira, dia 6, após pular da janela de um ônibus do transporte 

coletivo passense, cobra justiça. De acordo com a avó materna, Geni 

Umberlinda dos Santos, todos estão inconformados com o que aconteceu e 

pedem apuração dos culpados pela morte de Fábio Pereira dos Santos. 

O garoto foi enterrado ontem, às 18h, no Cemitério Municipal de 

Passos, em meio a muita comoção. Alunos da Escola Jair Santos, onde ele 

estudava, prestaram suas últimas homenagens. 

No velório, a mãe Sandra Reis dos Santos e o pai Ademar 

permaneceram o tempo todo ao lado do filho. Os pais são separados e por isso 

Fábio morava com a mãe e duas irmãs, Carolina e Beatriz, de 15 e 4 anos.  

 
“Falha” 

Como o Projeto Juventude Cidadã envolve menores infratores e em 

situação de vulnerabilidade social, é comum que no transporte deles até o local 

onde são realizadas as atividades, haja o acompanhamento de policiais. 

Na ida para a festa de formatura, dois PM’s teriam acompanhado 

os jovens até o auditório do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos. Porém, na 

volta, não houve presença dos militares no ônibus e por isso a briga e confusão. 

A família de Fábio conta que ele não fazia parte do projeto, foi à 

formatura apenas como convidado. “Pessoas que estavam no ônibus contam que 

estava uma bagunça, um falando em matar o outro. Mas temos certeza de 

que se os policiais estivessem lá dentro, nada disso teria acontecido. Como é 

um projeto da PM, eles tinham obrigação de levar e trazer os nossos filhos em 

segurança”, desabafou Geni, considerando a falha maior da PM. 

 
Mãe 

Conforme familiares de Fábio, o ônibus chegou a passar em frente à casa 

da vítima, no bairro Casarão. Ele teria gritado pela mãe como se fosse um 
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pedido de socorro, quando mais à frente, na Rua Canapé, decidiu saltar do 

veículo. 

“Pelo que nos contaram, sabendo que quando descesse ele iria 

apanhar, Fábio gritou pela mãe quando o ônibus passou na frente da casa dele 

e resolveu pular da janela, na expectativa de que ela chegasse até o local 

rapidamente e impedisse os agressores de baterem nele”, contou a avó para 

a reportagem da Folha. 

 
Medo 

Ameaças de jovens infratores mais velhos são constantes no Projeto 

Juventude Cidadã, conforme relata um menino de 11 anos, amigo de Fábio e 

participante do programa. 

Ele conta que também já foi ameaçado de agressão e que várias vezes 

sentiu medo de continuar convivendo junto ao grupo de menores 

infratores. “Tinha uns moleques que mexiam, xingavam a mãe da gente. Eu tinha 

medo deles, por isso deixava quieto”, declarou10. 

 

© Copyright 1984-2012, Clic Folha Desenvolvido por Media Plus 
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 FOLHA DA MANHÃ. Tragédia e revolta: policiais acompanharam os menores só na ida ao 12º Batalhão. 2011. 
Disponível em: <http://www.clicfolha.com.br/noticia.php?id=31526&titulo=tragedia+e+revolta+policiais+acompanh 
aram+os+menores+so+na+ida+ao+12+batalhão>. Acesso em: 20 dez. 2011. 
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Folha da Manhã 

 

Passos é a cidade mais violenta do Sul de Minas, diz Fundação João Pinheiro 

 
14/05/2010 - 01h25 - Última atualização: 14/05/2010 - 15h33. O Anuário de 

Informações Criminais de Minas Gerais referente a 2009, que acaba de ser 

concluído pelo Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João 

Pinheiro (Nesp/FJP), aponta que, em relação a 2008, houve um aumento no 

percentual de crimes violentos em Passos no ano passado. Comparando com outras 

três cidades do sul de Minas com mais de 100 mil habitantes (Pouso Alegre, Poços 

de Caldas e Varginha), Passos tem o maior número de ocorrências de crimes 

violentos. São 12,42 casos por 100 mil habitantes. 

O levantamento da evolução da taxa média mensal de crime violento em 

Passos indica aumento de aproximadamente 21,9% entre 2008 e 2009. Em 2008, a 

taxa média verificada foi de 10,19 ocorrências por 100 mil habitantes, em 

contraposição a 12,42 ocorrências em 2009. Pouso Alegre apresenta redução 

aproximada de 31,6% na comparação, com médias de 9,25 em 2008 e 6,33 

ocorrências em 2009. Em Poços de Caldas também houve redução aproximada de 

14,08% entre 2008 e 2009, sendo as respectivas médias mensais de 7,08 e 6,03 

ocorrências por 100 mil habitantes. 

 

Minas 

Minas Gerais fechou o ano de 2009 com queda de 15% na taxa de crimes 

violentos em comparação com o ano anterior. É o sexto ano consecutivo em que há 

redução dos índices de criminalidade no Estado. Os dados são do Anuário de 

Informações Criminais de Minas Gerais referente a 2009, que acaba de ser 

concluído pelo Núcleo de Estudos em Segurança Pública (Nesp) da Fundação João 

Pinheiro (FJP). O ano de 2008 registrou 29,04 ocorrências por 100 mil habitantes 

enquanto o registro do ano passado foi de 24,64 ocorrências11. 
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