
VIOLÊNCIA E IMPUNIDADE

SOBRE A INFÂNCIA PERDIDA
A criança será a grande causa da violência no futuro se continuarmos
a tratá-la como hoje: os textos legais são até redundantes para garantir
proteção à infância, mas estão nas estantes sem a devida aplicação

A

ndando de carro com meus filhos, de volta da
escola, no pouco tempo de convivência que
tenho com eles, um deles, o menor de 9 anos,
disse assim: "O pai do meu colega tem três

carros na garagem, uma caminhonete cabine dupla, um
Gol e um Tempra. Tem também uma mansão no Lago
Sul". E eu respondi a ele: "e você teni um pai que é o
Procurador-Geral da República. Não tem mas é".

Não sei se o cerne do problema está nesta mutação
social de hoje. O importante é ter; ser, hoje, não vale nada
e por que ser não vale nada, a vida também não vale nada.
Assim sendo, ao bater, eu faço com que alguém deixe de
ser, porque o que é dele será meu. Tal inversão de
valores, em que a importância social do ter suplanta e faz
mesquinha a importância ao ser, assusta-me muito, pois

não vejo outra solução, a não ser através
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ção que estão na minha casa o importante
é ter, nas conversas sociais o importante é
ter e também, em nosso subconsciente, o
importante é ter. Entretanto, se na família
e na escola nós não substituirmos o ter
pelo ser, não conseguiremos consertar

esta situação.
Podemos parar de discutir a respeito do combate à

violência, porque a causa primeira não foi sequer roca-
da. E porque acredito mesmo, não obstante outros fatores
que contribuem para o aumento da violência, que entre
todas as causas possíveis, imagináveis, a começar pela má
distribuição de renda entre nós, sem querer numerar de
novo todas essas causas, a minha preocupação maior,
que acredito seja também aquela do Ministério Público,

Aristides Junqueíra

A ristides Junqueira é procurador-
geral da República
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é a criança. Não só a criança como objeto de	ser objeto de cuidado e garantias especiais por parte
violência, mas a criança como geradora de violência	do Estado, que tomará todas as medidas destinadas
no futuro, se nós continuarmos a tratá-la da forma	a assegurar-lhes condições físicas, de vida sã e de
como a tratamos hoje.	 harmonioso desenvolvimento das suas faculdades.

Curiosamente, a criança, no nosso texto cons-	O abandono moral, intelectual e físico da infância e
titucional de 1988, promulgado a 5 de outubro,	da juventude importará falta grave dos responsáveis
juntamente com o adolescente, ganhou destaque	pela sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever
constitucional. Pela primeira vez, na História do	de provê-Ias do conforto e dos cuidados indispen-
Brasil, o termo "criança" é expresso cm lei, em nossa	sáveis à preservação física e moral. Aos pais rniserá-
Lei Maior. Antes a criança estava apenas iinplicita-	veis assiste o direito de invocar o auxílio e a proteção
mente compreendida na família, ou no termo "cida-	do Estado, para subsistência e educação de sua
dão", ou na abstrata referência	 prole."
à infância. Assim é que, na	 Pela primeira vez, precisa-
Constituição do Império, de	 mente numa Constituição imposta
25 de março de 1824, ela dizia	 ao povo brasileiro, a infância é

pação constitucional. Mas, aindagratuita a todos os cidadãos, aí
incluída a criança, e que, des-	 aqui, o termo abstrato a indicar
de já, ficavam abolidos os açoi-	 generalidades não tem a mesma

que a instrução primária seria	 expressamente objeto de preocu-

tes, a tortura, a marca de ferro	 força conceitual de "criança" mdi-

cruéis, sem qualquer referên-	 De volta à normalidade de-

quente e todas as más penas	 : vidualmente considerada.

cia expressa às crianças ou a	 mocrática, com a Constituição de.. ... .....	 L4família, a não ser à família	 -. - -	18 de setembro de 1946, o consti-
imperial, para fins de dotação,	 tuinte destacou também um capí-

"Só Com a onstiluiçüo dealimento e dotes.	 'ulo para a família, dizendo obri-
No mesmo sentido é a	1988 a criança 'anbou	:Ltário, em todo o território naci-

nossa primeira Constituição Re-	destaque constitucional:	. nal, assistência à maternidade, à
publicana de 24 de fevereiro	anles, ficau'a implícila flO	infância e à adolescência, e esta-
de 1891, que sequer trata da	termo "cidadão"	belece, antes, no capítulo da Edu-
família ou do ensino funda-	 cação, a obrigatoriedade do ensi-
mental gratuito.	 no primário e sua gratuidade.

Já a Constituiçào da República de 16 de julho de	Note-se que aparece a primeira alusão constitu-
1934 tem um texto destacado a respeito da família,	cional à adolescência, já que antes se dizia 'a
da educação e da cultura, cujo capítulo 1 trata da	juventude".
família, enquanto no capítulo seguinte já se dizia que	Na Constituição de 24 de janeiro de 1967, bem
o Plano Nacional de Educação, constante de lei	como na sua Emenda n 2 1, de 1969, também se fez
federal, obedeceria à norma do ensino primário	referência à maternidade e à adolescência, não mais
integral gratuito e de freqüência obrigatória extensi-	para dizer que a assistência a elas era obrigatória,
'a aos adultos. Mas, em instante algum, se refere	mas para se limitar a prever sua instituição por lei, e

expressamente à criança,	 nada mais.
A Constituição de 10 de novembro de 1937,	É interessante observar que o direito à vida,

imposta ao Brasil por decreto presidencial, também	como garantia individual, só tem referência expres-
reserva um capítulo para a família, e nele se afirma,	sa, na história constitucional brasileira, a partir da
inovadoramente: "A infância e a juventude devem	Constituição de 1946, já que as anteriores assegura-
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vam direito à liberdade e à seguran-
ça individual, ao lado do direito de
propriedade, mas sem o emprego
do termo "vida". A garantia da invi-
olabilidade do direito à vida apare-
ce apenas a partir da Constituição
de 1946, com eco quase literal nas
subseqüentes, inclusive na Consti-
tuição Federal hoje vigente. Mas o
emprego do termo "criança" é ino-
vação do constituinte de 1988, que
o preferiu à "infância", que é um
termo abstrato, usado desde a Cons-
tituição de 1937.

A partir dessas constatações,
pode-se fazer urna série de indaga-
ções. Será que o fato da expressa
menção à garantia da inviolabilida-
de do direito concernente à vida ter
surgido, constitucionalmente, entre
nós apenas em 1946, está a revelar
menosprezo a esse valor, que é o
valor maior que nós ternos, pelos
constituintes anteriores? Será que os
constituintes, antes de 1946, me-
nosprezavam a vida a ponto de
resistirem a sua colocação no texto
constitucional? Será que o termo
"criança" na Constituição atual, ao
invés da abstrata e genérica "infân-
cia" dos textos anteriores, tem razão
de ser?

Certamente que o menosprezo
pela vida humana não era maior
antes e nem o emprego do termo foi
exigência de simples técnica elabo-
rativa dos textos que a empregam,
nem o vocábulo "criança" apare-
ceu, por acaso, no atual texto cons-
titucional. Ao contrário, a opção
pelas mudanças rerminológicas é
fruto da constatação de valores com:
a vida humana em geral e da criança
em particular, que estavam sendo,
cada vez mais, subestimados pela
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sociedade como um todo.	 Assim é que no seu art. 1 11 afirma-se ser a dignidade

Na verdade, quando se realçam numa lei maior	da pessoa humana um dos fundamentos do estado

determinados valores que an-	 democrático de direito. Esse é o primeiro artigo da

tes não tinham foro constituci	 nossa Constituição em que se

onal, é porque eles estão em. .	constitui a República Federativa

perigo. Assim e, por exemplo,	 ..•	do Brasil. E, logo em seguida, no

com os valores jurídicos deno-	 art. 3 estatui como objetivo fun-

minados Meio Ambiente, Índi-	 damental do Brasil a promoção

os, Consumidor e outros. E a	 do bem de todos, sem precon-

subestima e o desdém pela	 !.. ••	 ceito de origem, raça, sexo, cor,

vida da criança brasileira, cons-	 idade e quaisquer outras formas

tatáveis pelo mais desatento	'4 iun..a carta não	de discriminação. Mas já no art.

observador, fizeram com que	 esconde isso: S garante-se a todos os brasilei-

o constituinte de 1988 lhe des-	a vida da Criança, ho/e	ros e aos estrangeiros residentes

se triste ênfase corno confissão	cot-?X- mais pt'rio que a	no país a inviolabilidade do di-

de que não era ela devidamen-	i'iík do cidadão adulto"	reito à vida.

te respeitada. E evidente oue a dinidade
E mais, a nova Carta Polí-

tica Brasileira não esconde que a vida da criança,
hoje, corre mais perigo que a vida do cidadão adulto,

Procurador lançou Fórum em Defesa da Vida

da pessoa humana, a promoção
do bern de todos, sem preconceito de idade e
garanhia da inviolabidade do direito à vida, refere-se

Esta palestra do procurador-
geral da República foi apresenta-
da no Ciclo de Debates do dia 14
de maio que marcou o lançamen-
to na Assembléia do Fórum Mi-
neiro era Defesa da Vicia, que
congrega 16 entidades e Órgãos
públicos mineiros de defesa dos
Direitos Humanos, O procurador
debateu com o público e repre-
sentantes dessas entidades e ór-
gàos, ao lado do presidente da
OAB - MG, Raimundo Cândido, e
do presidente da Pastoral de Di-
reitos Jiu manos da Arquidiocese
de Belo Horizonte, padre Antonio
Scarpa. A sessão foi presidida
pelo deputado Adelmo Carneiro,
presidente da Comissão de Direi-
tos e Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa.

OFórum Mineiro em Defesa da
Vida foi criado na Assembléia a
partir de um programa de debates
chamado "Quinto Mandamento"
e das iriobilizaçôcs da presidente
da Associação das Famílias e
Amigos das Vítimas da Violência,
Jocélia Brandão, mãe da menina
Minam, sequestrada e morta no
final do ano passado. O objetivo
do Fórum, segundo documento
lido por Jocélia nesta sessão, é o
de estudar as causas cia violência,
seus efeitos na sociedade e a
busca de soluções efetivas, em
reuniões mensais na sede do Le-
gislativo.

As entidades e órgãos que os
compõem são os seguintes: Co-
missão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia,

Comissão de Direitos Humanos
da Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte, Comissão de Direitos
Humanos cia OAB, Conselho Es-
tadual de Defesa dos Direitos
Humanos da Secretaria de Estado
da Justiça, Secretarias de Estado
da Educação e de Segurança Pú-
blica, PUC, Polícia Militar, Associ-
ação das Famílias e Amigos das
Vítimas da Violência, Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte,
Associação dos Magistrados Mi-
neiros, Coordenação dos Direi-
tos Humanos e Cidadania da Pre-
feitura de Belo 1 lonizonte, Procu-
radoria-Geral de Minas Gerais,
Associação Mineira do Ministério
Público e Secretaria Municipal de
Ação Social de Contagem.
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também à criança.
Mas o constituinte de 1988 pareceu estar convic-

to de que tal evidência é ignorada pelo Brasil nos
anos 80 e, por isso, resolveu ser redundante ao
proclamar, enfaticamente, no art. 227, ser dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à vida, além de outros que só terão sentido, se
houver vida. Já se garantiu no art. l o direito à vida
de todo cidadão, mas foi preciso que o constituinte,
desconfiado do desrespeito à
vida da criança, repetisse, lá na
frente, no capítulo da "criança",
o óbvio: "A criança tem direito
à vida".

Nota-se que a essa escan-
carada redundância sorna-se
uma flagrante contradição no
texto. Em seu art. 39 quer o bem
de todos sem preconceito de
idade, mas no art. 227 prioriza a
vida da criança e do adolescen-
te, parece gritar que esta priori-
dade é absoluta. Por que a
redundância? Por que a contra- • Ép!ciso pôrJ

dição consciente e absoluta pri
	

hábito b asi
oridade à vida da criança, se	elilborar leis a
proibe discriminação contra a	que não têm
idade? Por que a reiteração de	 aplicaçi
redundância do art. 227 que,
além de assegurar à criança e ao
adolescente o direito à vida, arrola o direito à saúde,
alimentação, lazer, profissionalização, cultura, digni-
dade, respeito, liberdade, convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, de discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão?

Todas essas garantias já estão elencadas no
Título 1 e nos dois primeiros capítulos do Título II da
mesma Constituição, e têm por destinatário todos os
brasileiros e estrangeiros residentes no País. A res-
posta só pode ser uma. O preconceito e a discrimi-
nação atinentes à criança constituem-se em uma
realidade social, que é melhor não esconder. A
alusão não é apenas à criança órfã, abandonada ou

que vive na rua, embora tenha referência familiar.
Aqui inclui-se também a criança que padece e muitas
vezes morre por causa da violência doméstica.

Infelizmente, o constituinte assim agiu premido
pela realidade do preconceito contra a criança;
preconceito que se acentua quando esta é tida como
"menino de rua". É constatação real que, hoje, na
cidade grande, a criança, principalmente em grupo,
inspira mais perigo que o adulto. A reação dos
transeuntes frente a um grupo de meninos de rua é

diversa daquela frente a um gru-
po de adultos, mas de idêntica
postura social daqueles O grupo
infantil causa maior sensação de
periculosidade porque se impri-
me a todos os seus integrantes o
caráter de delinqüentes. Não se
pode negar que se trata de urna
generalização preconceituosa, já
que a mesma impressão não se
tem num grupo de adultos com-
postos de mendigos embriaga-
dos, por exemplo. Felizmente, a
Constituição Federal deu ênfase

l??l CIO flUIU	à criança sem qualquer precon-
leiro de	ceito e o Estatuto da Criança e do
vançadas	Adolescente soube distinguir os

devida	delinqüentes dos demais.
Não se pode deixar, portan-

to, que estes textos legais se
constituam em mera retórica. É

preciso por fim ao mau hábito cultural brasileiro de
elaborar diplomas legais conceitualmente bem ela-
borados e às vezes revelando a mais avançada
legislação do mundo, mas que limitam a compor
estantes de bibliotecas sem a devida e indispensável
aplicação. Esta aplicação depende da vontade de
cada um de nós, juízes, membros do Ministério
Público, advogados, sociólogos, assistentes sociais,
religiosos, comerciantes, profissionais liberais, em-
pregados e empregadores, educadores em geral, em
suma, a todos nós brasileiros.

Eu poderia terminar dizendo: trabalhemos,
pois, já, agora, neste sentido, pois, estamos atrasa-
dos.
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