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nas horas da prova e do sofrimento. 

Quando viste, na areia, 

apenas um par de pegadas, eram as minhas. 
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RESUMO 
 
 

A dissertação intitulada: AS NUVENS TURVAS DO NEOLIBERALISMO E SEUS 

IMPACTOS NOS HORIZONTES DO PROVITA foi elaborada entre os anos de 2006 e 

2008, durante o curso de Pós-Graduação / Mestrado em Serviço Social, na 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE. O objeto de estudo versa sobre a 

execução do PROVITA pela ONG GAJOP e a pergunta que norteou a pesquisa foi a 

seguinte: De que forma os elementos do ideário neoliberal estão expressos na execução 

do PROVITA?   Nesse âmbito, destaca-se que, conhecer como os elementos do ideário 

neoliberal estão expressos na execução do PROVITA se configurou no objetivo principal 

da pesquisa. No decorrer da dissertação foram analisados os discursos presentes em 

documentos institucionais de domínio público e privado e as entrevistas realizadas junto 

aos profissionais e usuários do PROVITA, inseridos na ONG GAJOP.  Os resultados 

apontam que na execução do PROVITA os elementos do ideário neoliberal se 

encontram presentes na concepção da rede voluntária de proteção, tida como principal 

esfera responsável pela (re)inserção social dos usuários; no papel desempenhado pelo 

Estado (financiador) e a pela sociedade civil (executora), ocasionando sérias 

dificuldades no cotidiano dos usuários protegidos e dos profissionais que atuam no 

programa. Conclui-se pela necessidade de modificação na atual lógica de execução, 

tendo sido também propostas mudanças pelos grupos pesquisados, no intuito de 

favorecer a superação das dificuldades encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chaves: Neoliberalismo, Estado e Sociedade Civil.    
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ABSTRACT 
 

The dissertation titled The Obscured Clouds of the Neoliberalism and its Impacts in 

Witness Protection Program came to be between the years of 2006 and 2008, during the 

Post-graduate course / Masters Degree in Social Service, at Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE (Federal University of Pernambuco). The objective of the study 

verses about PROVITA execution by GAJOP and the question that gave this study its 

north was: How the Neoliberal agenda elements are expressed in PROVITA’s 

execution? So, to know the ways the Neoliberal agenda elements are expressed in 

PROVITAS execution became the main goal of this research. The text analyses the 

speeches found in institutional documents of public and private domains, and the 

interviews done with PROVITA professionals and users, within GAJOP. The results show 

that the Neoliberal agenda elements are present in: PROVITA’s execution especially in 

the conception of its voluntary protection network, understood as the main element 

responsible for the social (re-)insertion of the users; in the State’s role as financer and 

the civil society in general as executor. These facts favor several serious problems for 

the protected users and the professionals who work in the program. This study points out 

to the need of change in today’s execution logic. Suggestions for changing this logic 

were made by the groups researched, all trying to overcome these difficulties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Neoliberalism, State and civil society.  
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo tema deste trabalho dissertativo surgiu a partir do vínculo 

empregatício, de pouco mais de sete anos, com o GAJOP. Nessa ONG atuei, 

inicialmente, como Assistente Social do Programa de Apoio e Proteção a Testemunhas, 

Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência do Estado do Acre - PROVITA Acre, 

posteriormente assumi a coordenação da equipe técnica do programa citado e, acerca 

de três meses, encontro-me na função de Assistente Social da equipe do programa 

federal. 

Este período proporcionou um acúmulo de experiências relevantes que, no 

decorrer do curso de Pós-Graduação / Mestrado em Serviço Social tivemos a 

oportunidade de compreender, pesquisar e refletir, resultando nesta dissertação 

intitulada: AS NUVENS TURVAS DO NEOLIBERALISMO E SEUS IMPACTOS NOS 

HORIZONTES DO PROVITA  

Pelo título acima fica evidenciado que o objeto de estudo desta dissertação é a 

execução do PROVITA pela ONG GAJOP, entidade de direitos humanos, localizada no 

Estado de Pernambuco. Nesse bojo, partimos do pressuposto que a execução do 

programa de apoio e proteção a testemunhas, vítimas e familiares de vitimas da 

violência, está diretamente relacionada com a minimização do papel do Estado, 

defendida pelo ideário neoliberal. 

Tendo identificado que o neoliberalismo no Brasil e o PROVITA estão inseridos 

no mesmo contexto histórico, e compreendendo que o advento desse ideário em nosso 

país, favoreceu que o PROVITA se tornasse uma realidade, a pergunta da pesquisa 

surgiu: Como os elementos do ideário neoliberal estão expressos na execução do 

PROVITA? 

É importante destacar que a questão formulada norteou todo o processo de 

pesquisa e advém do entendimento que as atuais dificuldades vivenciadas pelos 

profissionais e usuários no PROVITA têm origem na forma com que o citado programa 

tem sido executado no decorrer de seus doze anos de existência.    

Neste âmbito, parece relevante sublinhar a “parceria” entre o Estado e entidades 

da sociedade civil, concretizadas em termos de cooperação técnica e prestação de 
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serviços como um dos elementos do ideário neoliberal no Brasil, cuja prática delega 

para essas entidades a responsabilidade pela execução da proteção das testemunhas e 

seus familiares. 

 Essas entidades, por sua vez, ao considerar o Estado brasileiro sem condições 

de realizar proteção adequada, vez que seus próprios agentes são apontados pelas 

testemunhas como réus, parecem estar contribuindo para a ampliação da 

desresponsabilização do Estado, com ações que garantam a universalidade e acesso 

eqüitativo da população às políticas públicas em geral. 

Assim, destaca-se que, conhecer de que forma os elementos do ideário neoliberal 

estão expressos na execução do PROVITA, se configura no objetivo principal da 

pesquisa em tela. Especificamente objetivamos: Compreender o surgimento e  

consolidação do neoliberalismo nos países de capitalismo avançado, na América latino, 

particularizando o Brasil; Identificar os fatores que favoreceram a aceitação do modelo 

PROVITA pelo Estado brasileiro e Identificar as dificuldades vivenciadas pelos usuários 

e profissionais no PROVITA.  

Sobre esse aspecto, chamamos a atenção para que, na medida em que o Estado 

se desloca da função de executor de programas e políticas públicas para a função de 

financiador dessa execução, que no caso do PROVITA já nasce com a proposta de ser 

executado por entidades da sociedade civil, é possível identificar uma importante 

modificação do papel do Estado.  

Para compreender essa modificação é preciso ressaltar que no momento 

histórico localizado entre o final da segunda guerra mundial até meados da década de 

1970, o Estado caracterizava-se como intervencionista ou de bem-estar social. No 

entanto, ao final desse período, o modo de produção capitalista entra em crise, exigindo 

a identificação de alternativas que favorecessem a continuidade do processo de 

acumulação de capital.   

Diante desse quadro de crise, o ideário neoliberal encontra o ambiente sócio-

econômico favorável para se desenvolver, tendo alcançado forte expansão no Brasil no 

decorrer da década de noventa, sendo essa também a ocasião em que o PROVITA foi 

colocado em prática através da formalização de convênio de cooperação técnica entre o 

Estado de Pernambuco e a ONG GAJOP, em 1996. 
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Ressalta-se que o neoliberalismo no Brasil tem inicio em 1990, no governo de 

Fernando Collor de Melo. Entretanto, é durante a gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, que permaneceu oito anos como Presidente da República (1994 a 2002), que 

o neoliberalismo se consolida. 

Nesse bojo, sublinha-se que um dos principais documentos que reflete essa 

consolidação é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), aprovado 

em 1995, no âmbito do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), em 

que podemos identificar, dentre outros aspectos, a ampliação do espaço para atuação 

do mercado em contrapartida a uma restrição do papel do Estado. Dessa maneira, se 

possibilita que o Estado firme convênios, contratos e/ou termos de parceria com 

entidades privadas e entidades não-governamentais.   

Nessa execução estão envolvidas diferentes esferas (conselhos deliberativos; 

entidades executoras, governo federal e estadual) que são formadas por sujeitos que 

também possuem lugares e responsabilidades diferenciadas. 

Frente a essa realidade, o estudo foi realizado junto aos grupos que integram a 

esfera da entidade executora ONG GAJOP, sendo eles sete profissionais que integram 

as equipes técnicas e cinco usuários do PROVITA Pernambuco.  

A escolha por esses grupos ocorreu pelo entendimento de que ambos estão 

situados num lugar do programa que parece possibilitar uma melhor compreensão dos 

impactos que a execução de um programa desenvolvido de acordo com a lógica de 

gestão neoliberal ocasiona no cotidiano.    

Como material para coleta das informações da pesquisa foram utilizados 

documentos de domínio público e privado, sendo eles: folders de divulgação do 

PROVITA elaborados pelo GAJOP; Estatuto do GAJOP; Relatórios institucionais 

avaliativos sobre o PROVITA e Convênios entre Estado e a ONG GAJOP para 

execução do PROVITA e Legislação especifica que regulamenta o PROVITA: Lei 

9.807/99 e Decreto-lei 3.518/2000. 

Além disso, como técnicas de pesquisa, foram utilizadas entrevista e observação 

livre. Nesse aspecto, foram elaborados tópicos guias diferenciados para cada grupo 

pesquisado e as observações foram registradas no diário de campo. 
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A análise do material coletado durante a pesquisa com os profissionais e usuários 

foi realizada inspirada na teoria da análise do discurso, a partir dos fundamentos 

marxistas abordados por Michael Pêcheux.  

Nessa seara, a técnica para aplicação desse tipo de análise utilizada foi guiada a 

partir da lógica trabalhada por Maria Virgínia Borges Amaral, autora que consegue, ao 

nosso modo de ver, delinear com maestria os pressupostos da análise do discurso da 

linha francesa defendida por Pêcheux.  

Para proceder à análise foi feita inicialmente a transcrição das entrevistas. Em 

seguida o conteúdo da transcrição (perguntas e respostas) foi organizado em quadros, 

por grupo de entrevistados. Realizada essa organização, destacamos quatro perguntas 

feitas aos profissionais e duas perguntas feitas aos usuários. A análise seguiu a 

dinâmica de identificação das questões presentes em cada questionamento, o destaque 

dos enunciados que dizem respeito aos mesmos e por fim a análise desses enunciados.     

A elaboração da presente dissertação pretende se configurar numa contribuição 

ao debate contemporâneo acerca das experiências de parceria entre o Estado e as 

entidades da sociedade civil. Para tanto, foi considerado o contexto político-econômico 

brasileiro da década de 1990, onde o neoliberalismo se encontrava amplamente 

presente como matriz orientadora das ações do Estado. 

 Isto posto, sublinhamos que a dissertação se encontra estruturada em quatro 

capítulos. No primeiro buscamos demonstrar o contexto do surgimento do ideário 

neoliberal, destacando seus principais autores, sua consolidação nos países de 

capitalismo avançado, na América latina e no neoliberalismo no Brasil, sendo que neste 

último é dada ênfase à gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso na 

implementação do ideário citado. 

 No segundo capítulo traçamos uma trajetória histórica da ONG GAJOP e sua 

relação com PROVITA que possui uma lógica de funcionamento descrita em legislação 

especifica e cuja formalização, através de convênios de cooperação técnica e prestação 

de serviços entre o Estado e a ONG citada, tem originado debates acerca do lugar da 

sociedade civil no programa de proteção. 

 No terceiro capítulo se encontram explicitadas as etapas percorridas para a 

elaboração da pesquisa, a escolha do tipo, das técnicas e instrumentos de pesquisa, 



 18

bem como descrevemos o procedimento para a seleção dos entrevistados e a análise 

das entrevistas realizadas.   

No quarto capitulo encontra-se exposta a análise das entrevistas efetivadas junto 

aos profissionais e usuários do PROVITA na ONG GAJOP. 

 Na conclusão da dissertação são descritos os resultados da pesquisa, buscando 

associar os mesmos aos objetivos propostos e à pergunta de pesquisa. 
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CAPITULO I 
O IDEÁRIO NEOLIBERAL 

 
 
 

1.1. Contexto do surgimento 
 

No decorrer da década de 1990 vivenciamos na realidade brasileira o incremento 

acelerado do ideário neoliberal que teve início durante a gestão do presidente Fernando 

Collor de Melo e significativo avanço nos oito anos (1994 a 2002) de governo do 

Presidente da República à época – Fernando Henrique Cardoso.  

Essa realidade passa a exigir a realização de reflexões aprofundadas, haja vista 

conseqüências que as ações decorrentes deste incremento, denotam na atualidade, 

especificamente no que se refere à execução do PROVITA, objeto de estudo desta 

dissertação. 

Nesse âmbito, enfatizo que neste primeiro capítulo explicitarei o contexto histórico 

que criou as condições favoráveis que resultaram no advento do neoliberalismo nos 

países de capitalismo avançado e na América Latina para posteriormente debruçar-me 

sobre como o ideário neoliberal se consolidou no Brasil durante a década de 1990.  

Inicialmente destaco que segundo Mandel (1982), o modo de produção capitalista 

atravessa períodos econômicos cíclicos1 que se expressam pela expansão e contração 

sucessivas da produção de mercadorias e, por conseguinte, da mais-valia. 

O autor denominou esses períodos de ondas longas2, caracterizadas por fases de 

expansão e outra de estagnação. Relata ainda que nos períodos de expansão, há 

aumento da massa e da taxa de lucros, bem como do volume e do ritmo de acumulação, 

enquanto que nos períodos de estagnação, esses mesmos processos passam por um 

                                                 
1 Esses períodos são marcados pelas crises de superprodução, definida por Mandel (1982) como fase necessária no 
padrão normal da produção capitalista, que passa sucessivamente por ascensão, superaquecimento, crise e depressão 
industriais. São periódicas interrupções no processo de reprodução ampliada, em decorrência da queda da taxa de 
lucro, que ocasiona baixa de investimentos e de empregos.     
2 Mandel (1982) relata quatro longas ondas no histórico do capitalismo: o primeiro compreendido entre o final do 
século XVIII e a crise de 1847; a segunda entre a crise de 1847 e inicio da década de 90 do século XIX; a terceira 
entre 1890 e a segunda guerra mundial e a quarta iniciada pela segunda guerra mundial em 1945. 
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intenso declínio, conforme descrito a seguir: 

“(...) na fase da crise e da subseqüente depressão, o capital é desvalorizado e 
parcialmente destruído, em termos de valor. O subinvestimento ocorre nesse 
período, ou, em outras palavras, investe-se menos capital que o montante apto 
a se expandir ao nível dado de produção de mais-valia à taxa média de lucros 
dada (em ascensão)”. (p. 76). 

Pelo relato do autor, é possível compreender que a história do capitalismo se 

encontra imbricada por períodos de expansão e por períodos de crises. Nesse aspecto é 

importante destacar que, com o final da segunda guerra mundial tem início uma nova 

onda longa expansionista vez que o capitalismo precisou criar novas estratégias para 

reestruturar a economia dos países envolvidos no conflito.  

Frente a essa necessidade duas estratégias são levadas adiante: a expansão do 

modo de produção fordista e um amplo processo de intervenção do Estado em diversas 

áreas - saúde, habitação, previdência etc -, caracterizando o Estado de bem-estar social 

ou intervencionista. 

Assim pode-se entender que, entre o final da segunda guerra mundial, em 1945, 

e o inicio da década de 1970, o capitalismo tem um período expansivo, que de acordo 

com Harvey (1993, p. 119), teve como base um conjunto de práticas de controle do 

trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder político – 

econômico denominado de fordista – keynesiano.  

Ressalta-se que o modo fordista de produção consistia, segundo TEIXEIRA 

(1996), “num aprofundamento da intensificação do processo de trabalho taylorista por 

meio da cadeia semi-automática que integra numa mesma unidade os diferentes 

segmentos do processo de trabalho, através da atribuição de tarefas de acordo com o 

sistema de máquinas”. (p. 56) 

Frisa-se neste âmbito, que o diferencial do fordismo para outros modos de 

produção, é a produção em massa que resulta num consumo de massa, imprimindo 

nova dinâmica ao processo produtivo e de acumulação do capital. Isso finda por gerar, 

de acordo com o relatado por Harvey (1993) um novo sistema de controle, gerência e de 

reprodução da força de trabalho. 

A produção em massa, ainda de acordo com aquele autor, requeria, para ser 

lucrativa, condições de demanda relativamente estáveis. Diante dessa realidade se 
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exigiu que o Estado interviesse para controlar os ciclos econômicos, através do 

desenvolvimento de políticas fiscais e monetárias que garantissem o crescimento da 

produção e consumo em massa, bem como emprego relativamente pleno. 

Para isso, refere que o Estado realizava investimento público em setores como 

transporte, telecomunicações etc, e buscava complementar o salário social efetivando 

gastos com assistência médica, seguridade social, educação etc, intervindo ainda, sobre 

os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na produção. 

Harvey (1993) destaca também que, através do modo de produção fordista, 

aliado ao Estado do bem-estar social houve significativo aumento nos padrões materiais 

de vida de grande parte da população dos países de capitalismo avançado, além de 

manter um ambiente relativamente estável para os lucros corporativos. 

Entretanto, esse contexto de prosperidade do modo de produção capitalista entra 

em crise em decorrência, de acordo com Mandel (1982) da crescente contradição entre 

o crescimento das forças produtivas e as relações de produção. Enfatizando que essa 

contradição leva a uma crise cada vez mais acentuada dessas relações de produção3. 

A citada crise é agravada em 1973 em decorrência do embargo pela Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP do fornecimento de petróleo aos Estados 

Unidos e países europeus, o que ocorre em virtude do apoio dos mesmos a Israel, que 

havia ocupado territórios palestinos. Esse momento histórico fica conhecido como 

choque do petróleo. 

A decisão da OPEP gerou uma forte desestabilização econômica na Europa e 

EUA. O preço do barril de petróleo sofre um abrupto aumento, aprofundando o quadro 

de recessão, o que evidenciou ainda mais os limites do modelo fordista – keynesiano.  

Sendo assim, o modo de produção capitalista mais uma vez entra em crise, com 

essa se configurando numa dinâmica própria do capital, que caracteriza o fim da fase de 

crescimento e o inicio de um período de estagnação. 

  Essa situação culminou, entre as décadas de 1970 e 1980, num intenso 

                                                 
3 O autor define a crise das relações de produção, como crise das condições capitalistas de apropriação, valorização, 
acumulação, produção de mercadorias, da divisão capitalista do trabalho, da estrutura capitalista da empresa, do 
Estado nacional burguês e da subordinação do trabalho ao capital como todo. 
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processo de reestruturação econômica e reajustamento político e social do capital que 

requereu mudanças no processo de acumulação e das ações do Estado, oportunizando 

o advento do ideário neoliberal. 

Sobre esse ideário é importante explicitar que, de acordo com Anderson (1995), o 

neoliberalismo se origina após a segunda guerra mundial, em regiões da Europa e da 

América do Norte onde o capitalismo atuava. 

É fático destacar que o neoliberalismo se distingue do liberalismo. Apesar de 

ambos defenderem a eficiência do mercado existem importantes diferenças entre os 

mesmos, que de acordo com o quadro4 abaixo, são as seguintes: 

 
Quadro 1: Liberalismo/Neoliberalismo 

LIBERALISMO NEOLIBERALISMO 

Combater as restrições pré-capitalistas; Luta contra o capitalismo sujeito às influencias 
do sindicalismo, e chamado bem estar social. 

Na agricultura, o Liberalismo promovia um 
desmantelamento das unidades agrícolas 

auto-suficientes  

Prejudicam a indústria nacional, pública e 
privada. 

Abriam mercados; Mudam o mercado doméstico para o mercado 
externo, para atender consumidores 

internacionais. 

Converteu os camponeses em proletários; Convertem os trabalhadores assalariados em 
Setores informais ou autônomos. 

Forçado a aceitar a legislação trabalhista, a 
previdência social e as empresas públicas; 

Prejudica o movimento trabalhista, elimina a 
legislação social e representa um retorno a 

fase inicial do liberalismo. 

Estimulou o crescimento das cidades e dos 
complexo urbano-industrial. 

Prejudica as cidades, transformando-as em 
enormes favelas, dividindo-as entre os muito 

ricos muito pobres. 
 

Feita essa distinção destaca-se que o neoliberalismo tem como principal 

                                                 
4 RIBEIRO, Valéria Cristina Gomes. Estado como objeto de estudo . Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 43, jul. 
2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=51>. Acesso em: 22 maio 2008.  
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expoente Friedrich August von Hayke5, que em 1947 articula em Mont Pèlerin na Suíça, 

reunião para realização de debates teóricos entre liberais que partilham do mesmo 

ideário, dentre os quais cita-se: Milton Friedman, R. Aron, L. Baudin,Ludwig Von Mises 

entre outros.  

Destaca-se que as reuniões deram origem posteriormente à sociedade do Mont 

Pèlerin, cujos membros mantinham reuniões internacionais a cada dois anos e desde a 

época de sua criação tinha o propósito, conforme descrito por Anderson (1995), de 

preparar as bases de um capitalismo regido pelas regras do mercado, indo de encontro 

ao momento histórico de forte regulação do mercado pelo Estado. 

Mesmo num contexto adverso às idéias neoliberais, Friedrich Hayke, em 1944 

publica o livro com título: O caminho da servidão, em que tece criticas à regulação do 

mercado pelo Estado, criticando principalmente as economias socialistas a fim de 

justificar a tese de que o Estado tem papel limitado, com o mercado se configurando no 

espaço legitimo para o exercício da liberdade. 

 O autor argumenta que o socialismo é uma ameaça à liberdade, levando ao 

caminho da servidão, além de associá-lo ao nazismo por considerar que os modos de 

agir de ambos são semelhantes, afirmando que o único contraponto aos mesmos é o 

liberalismo. Nesse âmbito, Hayek assegura que o liberalismo é a única doutrina capaz 

de defender e garantir a liberdade individual, conforme se pode identificar na citação 

abaixo: 

“Para ambos [socialismo e nazismo], o verdadeiro inimigo, o homem com o qual 
nada tinham em comum e ao qual não poderiam esperar convencer, era o 
liberal da velha escola. Enquanto que o nazista para o comunista, o comunista 
para o nazista e para ambos o socialista, são recrutas em potencial, terreno 
propicio para à sua pregação (...) eles sabem que é impossível qualquer tipo de 
entendimento com os que realmente acreditam na liberdade individual” 
(HAYKE, 1994, p. 52). 

 

Frisa-se que é, no que se refere à intervenção do Estado, em setores da 

economia que tem potencial de gerar lucros, que o autor vai centrar suas criticas ao 

socialismo e ao Estado de bem-estar social. Nesse bojo, defende que o liberalismo 

entende que a concorrência é o meio mais efetivo de coordenar os esforços humanos, 
                                                 
5 Doutor em direito e em ciências políticas foi diretor do Instituto Austríaco de Pesquisas Econômicas, Professor de 
Ciências Sociais e Morais da Universidade de Chicago. Professor Emérito da Universidade Albert-Ludwigs de 
Freiburg, Alemanha e da Universidade de Chicago e ganhador do Prêmio Nobel de economia  em 1974. 
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sem que seja necessária, utilizando seus próprios termos, a intervenção coercitiva ou 

arbitrária da autoridade. 

Mas, por outro lado, admite intervenção e controle do Estado quando se destina a 

auxiliar o funcionamento da concorrência. Como exemplo, relata que a proibição de 

substâncias tóxicas, a limitação das horas de trabalho e o desenvolvimento de sistema 

de serviços sociais são compatíveis com a concorrência, desde que as vantagens 

obtidas sejam maiores do que os custos sociais decorrentes dessas medidas, e que os 

serviços sociais oferecidos não tornem ineficaz a concorrência nos diversos setores da 

economia.       

Por esse prisma, é perceptível que no neoliberalismo o Estado tem papel definido 

e limitado, onde fica evidenciado que deve intervir apenas onde o mercado não possa 

incidir, desempenhando uma tarefa complementar. Sobre essa questão Hayke (1994) 

relata: 

“O Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais, 
deixando os indivíduos livres em tudo que depende das circunstâncias de 
tempo e lugar, porque só os indivíduos poderão conhecer plenamente as 
circunstâncias relativas a cada caso e a elas se adaptar” (p. 88). 
   

Coadunando com os mesmos pressupostos defendidos por Hayek, outro 

importante teórico neoliberal foi Milton Friedman, economista norte americano e principal 

teórico da escola monetarista, que por meio de seus escritos6, deixa registrada sua 

defesa ao capitalismo competitivo ou concorrencial. 

A partir dessa lógica Friedman entende que a maior parte da atividade econômica 

deve ser feita num mercado livre, através da empresa privada, bem como, também 

entende que o governo deve desempenhar um papel limitado numa sociedade livre, 

tendo o mercado como ente organizador da atividade econômica. 

Friedman (1988) afirma que o capitalismo competitivo reúne as características 

para promover a liberdade política e econômica por separar o poder político e 

econômico permitindo que um controle o outro. Nesse âmbito, tece critica à intervenção 

do Estado na economia como ameaça a essa liberdade. 

                                                 
6 Principais obras desse autor foram Essays in Positive Economics (escrito em 1953), Capitalismo e Liberdade 
(escrito em 1962), A Monetary Story of United States (escrito em 1963) e Inflation, Causes and Consequences 
(escrito em 1963). 
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Relata que só existem dois meios de coordenar as atividades econômicas: uma 

exercida pelos Estados totalitários, através de direção centralizada e da coerção e a 

outra exercida pelo mercado que se embasa na cooperação voluntária dos indivíduos. 

Nesse contexto, o autor opta pela coordenação exercida pelo mercado, por 

entender que a preservação da liberdade requer a eliminação da concentração de 

poder, bem como a dispersão e distribuição de todo o poder que não tiver condições de 

ser eliminado, demonstrando que nesse âmbito um governo se faz necessário, pois um 

mercado livre que garante a liberdade tem apenas a função de reduzir as questões que 

devem ser decididas pelos meios políticos, e não de decidir e resolver todas as 

questões, o Estado teria, assim, uma função a desempenhar.     

Sobre esse aspecto, o autor descreve, resumidamente, que numa sociedade de 

mercado livre, as funções do governo, se limitariam aos seguintes âmbitos: 

“Um governo que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos de propriedade; 
sirva de meio para modificação dos direitos de propriedade e de outras regras 
do jogo econômico; julgue disputas sobre a interpretação das regras; reforce 
contratos; promova a competição; forneça uma estrutura monetária; envolva-se 
em atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais 
considerados suficientemente importantes para justificar a intervenção do 
governo; suplemente a caridade privada e a família na proteção do 
irresponsável, quer se trate de um insano ou de uma criança; um tal governo 
teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar”. (p. 39).  

 

 Pelo descrito o Estado teria papel definido nos setores acima citados, devendo 

dedicar especial atenção para o público que o autor denominou de insanos e as 

crianças, mas apenas num caráter suplementar a família e a caridade privada. Por essa 

lógica, fica mais uma vez evidenciado que o Estado não deve interferir em qualquer 

operação que possa ser desempenhada pelo mercado.  

Friedman (1988) entende que quanto maior inserção o Estado tiver na economia, 

maior será a ameaça à liberdade por substituir a cooperação voluntária pela coerção. 

Mas por outro lado, também descreve que, do ponto de vista liberal essa cooperação 

voluntária pode ser substituída pela coerção ou ação compulsória do Estado apenas 

quando se destina a diminuição da pobreza.       

Dessa maneira, é possível perceber que o neoliberalismo se mostra pela primeira 

vez, desde suas origens, como uma alternativa viável para que o modo de produção 

capitalista, a partir da década de 1970 possa permanecer garantindo sua reprodução.  
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 Nesse sentido, são efetivadas modificações no mundo do trabalho, em que o 

padrão fordista de acumulação, considerado rígido 7  é substituído pela acumulação 

flexível, bem como a dinâmica de intervenção do Estado passa por significativas 

alterações. 

 De acordo com Harvey (1993) a acumulação flexível se encontra embasada na 

flexibilidade nos processos e no mercado de trabalho, assim como nos produtos e 

padrões de consumo. Tem como característica o surgimento de novos setores de 

produção, novas formas de fornecer serviços financeiros, novos mercados e intensifica 

as inovações comerciais, tecnológicas e organizacionais.  

Além disso, afirma que a flexibilidade favorece a forte pressão dos empregadores 

sobre a força de trabalho, que por sua vez se encontra enfraquecida, por uma grande 

quantidade excedente de mão-de-obra que inflige regimes e contratos de trabalho 

flexíveis. Isso gera uma redução de emprego regular e o aumento do trabalho em tempo 

parcial, temporário ou subcontratado.     

A flexibilização, de acordo com Clarke (1991), é fortalecida pelo avanço 

tecnológico, passando a exigir da classe trabalhadora uma qualificação polivalente. O 

trabalho especializado deixa de ser o padrão requerido, é preciso diminuir custos de 

contratação e para tal, a atividade que exigia anteriormente uma grande quantidade de 

trabalhadores, nesta nova etapa de produção já não se configura numa condição 

essencial. Bastam poucos operários para efetivar o trabalho, mas em compensação, 

esses trabalhadores deverão ser altamente qualificados, aumentando-se também a 

responsabilidade e a autonomia. 

 Esse contexto gera um elevado grau de competitividade entre os trabalhadores, 

que passam a disputar entre si um espaço no mercado de trabalho, nesse sentido um 

grave quadro de desemprego se instala, principalmente nos países de economia 

periférica. Os trabalhadores já não podem contar com o apoio estatal nem sindical que 

também se encontra enfraquecido, como também diz Harvey (1993).  

 

                                                 
7 Harvey destaca que entre 1965 e 1973 o fordismo e o Keynesianismo estavam dando mostras de sua incapacidade 
de controlar as contradições inerentes do capitalismo, indicando que essas dificuldades podem ser melhor apreendidas 
pela rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo; rigidez nos mercados, na alocação e 
nos contratos de trabalho.   
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“A gradual retirada de apoio ao Estado de bem-estar social e o ataque ao salário 
real e ao poder sindical organizado, que começaram com necessidade econômica 
na crise 1973-1975, foram simplesmente transformados pelos neoconservadores 
numa virtude governamental. Disseminou-se a imagem de governos fortes 
administrando fortes doses de remédios não-palatáveis para restaurar a saúde de 
economias moribundas”. (p. 158) 

 
  

A precarização do trabalho, (trabalho temporário, terceirização e subcontratação), 

através da flexibilização passa a exigir dos trabalhadores novas potencialidades que 

ainda não se encontram preparados para responder, gerando maiores dificuldades de 

ingresso no mercado dos trabalhadores que estão envelhecendo, e dos mais jovens. 

Esse público é formado pelos indivíduos considerados inintegravéis, inadaptados 

(crianças, adolescentes e adultos) que “se caracterizam pela incapacidade de 

acompanhar a dinâmica da sociedade salarial, seja porque são afetados por alguma 

desvantagem, seja porque dispõem de muito poucos recursos para se adaptarem ao 

ritmo do progresso”. (CASTEL, 1998, p. 541). 

Ainda segundo o autor, estas populações de trabalhadores se encontram 

flutuando num ambiente de instabilidade, e que não tem sido mais possível garantir a 

proteção social pelo Estado, deixando um número elevado de trabalhadores numa 

situação de vulnerabilidade que ameaça a estrutura da sociedade salarial. Neste 

cenário, vislumbra-se que: 

“A taxa de desemprego cresce tendencialmente entre os trabalhadores, enquanto 
as equipes econômicas, principalmente dos países periféricos, comemoram os 
superávits primários e o cumprimento dos acordos com o FMI. Enaltece a 
integração dos mercados financeiros e brinda a confiança dos credores 
estrangeiros no país. Uma confiança conquistada com uma política de juros altos 
que massacra a população, impedindo o crescimento econômico e favorecendo a 
especulação financeira”. (OLIVEIRA, 2005, p. 39). 

 

 Dessa forma, evidencia-se que os trabalhadores que se encontram cada vez mais 

oprimidos por uma lógica de mercado, se vêem forçados a vender sua força de trabalho 

por baixos valores, dificultando sobremaneira o acesso dos mesmos aos bens e 

serviços. Impactos esses que também podem ser identificados na realidade brasileira, 

onde a massa de trabalhadores inseridos no mercado informal é significativa. 

No que concerne à questão da modificação do papel do Estado, nessa nova 

etapa do capitalismo que tem seu auge com o choque do petróleo favorecendo a 

implementação do ideário neoliberal, Fernandes (1995) oferece uma interessante 
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dimensão dessa mudança ao indicar que o neoliberalismo tem três pilares 

fundamentais: a desregulamentação, a desuniversalização e a desestatização.  

A desregulamentação das atividades econômicas e sociais pelo Estado versa 

sobre o argumento neoliberal de que o mercado desempenha ações mais eficientes que 

o Estado.   

A desuniversalização se configura numa tendência a reversão do padrão de 

proteção social universal realizado pelo Estado de bem estar social em favor de uma 

particularização dos benefícios sociais para grupos determinados, a exemplo dos 

insanos e crianças citados por Friedman anteriormente.  

E a desestatização é caracterizada pelas privatizações de empresas estatais, 

rompendo, através dessa ação, com as estratégias industriais do pós-guerra de investir 

nas empresas públicas como promotoras do desenvolvimento econômico. 

 Os três pilares descritos por Fernandes (1995) me parecem apontar mais uma 

vez que no ideário neoliberal o Estado tem uma função limitada. Por esse prisma é 

perceptível que o neoliberalismo busca defender o argumento de uma suposta “falência 

do Estado”, que nessa situação não teria mais condições de propiciar o 

desenvolvimento social e econômico.  

Sobre essa “falência”, Souza (1995) argumenta que o Estado não se encontra 

falido, mas ao contrário, tem sido vítima de um intenso processo de pilhagem por parte 

dos setores da iniciativa privada: “os problemas que afetam as estatais não nascem de 

seu caráter público, mas do fato de servirem demasiadamente a interesses privados, 

desviando-se de sua finalidade maior, ou seja, servir o conjunto da nação” (p. 74). 

O autor frisa ainda que para corrigir os problemas das estatais o caminho não 

reside nas privatizações, mas no investimento para que as mesmas tenham cada vez 

mais um caráter público, buscando as estratégias de ampliação do controle social, 

sendo necessário para isso coletivizar a decisão, democratizando os mecanismos de 

gestão. 

Ainda no que se refere a questão do papel do Estado na perspectiva do ideário 

neoliberal, gostaria de destacar de Anderson (1995)  o relato que mesmo faz sobre o 

neoliberalismo: 
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“Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado Intervencionista e 
de bem–estar8 [...] Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer limitação 
dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como ameaça 
letal à liberdade, não somente econômica, mas também política”. (p. 09). 

 

Isto posto, me parece que a liberdade defendida pelo ideário neoliberal finda por 

beneficiar, sobretudo, os detentores do capital que têm por sua vez, como finalidade 

principal permanecer criando as condições objetivas para darem continuidade ao modo 

de produção capitalista a partir de uma dinâmica de acumulação flexível e de diminuição 

do papel do Estado, além de legitimar a desigualdade, tida no neoliberalismo como um 

valor positivo. 

Friedman (1988) sobre a desigualdade relata que o individuo liberal acredita que 

deve usar suas capacidades e oportunidades conforme suas próprias escolhas, mas 

não pode interferir na liberdade dos outros indivíduos de fazerem o mesmo. Por esse 

motivo argumenta que o liberal tem crença na igualdade dos homens num sentido, e em 

sua desigualdade, em outro sentido.       

Por esse prisma o autor destaca que o liberal faz distinção entre igualdade de 

direitos e de oportunidades, de um lado, e igualdade material ou de rendas por outro. 

Friedman (1988) relata ainda que o liberal: 

 
“Defenderá o direito de tirar de alguns para dar a outros, não como meio efetivo 
pelo qual ‘alguns’ poderão alcançar seu objetivo próprio, mas na base da 
necessidade da ‘justiça’. Neste ponto, a igualdade entra imediatamente em 
conflito com a liberdade, sendo preciso, pois, escolher. Um individuo não pode 
ser igualitário, neste sentido, e liberal ao mesmo tempo.” (p. 175).  

 
Sendo a desigualdade um valor positivo, com certeza não é um objetivo 

neoliberal promover condições eqüitativas de acesso a bens e serviços para toda a 

sociedade. Naturalizar a desigualdade nessa perspectiva se configura como uma 

estratégia necessária ao desenvolvimento. 

 A partir desta lógica, Laurell (1995) descreve que o neoliberalismo defende a 

desigualdade como estimuladora da competição dos indivíduos no mercado, e por esse 

prisma combatem a igualdade. É evidente que com este argumento, o neoliberalismo 

                                                 
8 A crise do Welfere State ou Estado de bem – estar é compreendido por Netto (1995) como sendo o “fracasso do 
único ordenamento sócio – político que, na ordem do capital, visou expressamente compatibilizar a dinâmica da 
acumulação e da valorização capitalista com a garantia de direitos políticos e sociais mínimos”. (p. 68). 
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busca tornar a desigualdade legítima e justificável, não devendo ser uma questão a se 

estranhar, pois situações como a exemplo do desemprego em massa são plenamente 

tidas como aspecto fortalecedor da “saudável” competição de mercado. 

Sobre o papel do Estado, os críticos do ideário neoliberal argumentam que um 

Estado máximo para o desenvolvimento das potencialidades do mercado e regulador 

das ações que não gerem lucros aos capitalistas, estando assim destinado a uma ação 

complementar do mercado, suscita perdas de direitos sociais. Sobre esse aspecto o 

Estado para o neoliberalismo deve ser mínimo, inclusive no que concerne às garantias 

sociais, de acordo com o que relata a autora citada: 

“O Estado só deve intervir com o intuito de garantir um mínimo para aliviar a 
pobreza e produzir serviços que os privados não podem ou não querem produzir 
[...] Propõem uma política de beneficência pública ou assistencialista com um 
forte grau de imposição governamental sobre que programas instrumentar e 
quem incluir, para evitar que gerem ‘direitos’. [...] o neoliberalismo opõe-se 
radicalmente à universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais. As 
estratégias concretas idealizadas pelos governos neoliberais para reduzir a ação 
estatal no terreno do bem–estar social são: a privatização do financiamento e da 
produção dos serviços; cortes dos gastos sociais, eliminando-se programas e 
reduzindo-se benefícios; canalização dos gastos para os grupos carentes; e a 
descentralização em nível local”. (p. 163).   

 

Ou seja, o Estado não deve adotar nenhuma medida protecionista, afora casos 

em que o mercado necessite de apoio, tornando as relações societárias um grandioso 

mercado onde tudo se vende e se compra, exceto o que pode gerar prejuízos aos 

capitalistas. 

Isto posto, fica nítido que ações estatais que visem regular a ação do mercado 

são compreendidas, pelo ideário neoliberal como arbitrárias, sendo uma ameaça à livre 

concorrência. Nesse sentido percebe-se que as garantias sociais devem se deslocar da 

esfera do direito para a esfera do voluntariado desempenhado pela caridade privada.   

Estão postas, assim, as condições objetivas de transição do modo de produção 

capitalista na lógica fordista-keynesiana para acumulação flexível e para a diminuição do 

papel do Estado de acordo com o que preconiza o ideário neoliberal. Com os países de 

capitalismo avançado, sendo os primeiros a implementar esse ideário que também 

atingiu outros países, inclusive o Brasil. 
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1.2. O Neoliberalismo nos Países de Capitalismo Avançado e na América Latina 
 

No que concerne o histórico do neoliberalismo nos países de capitalismo 

avançado e América Latina é válido destacar a análise realizada por Anderson9 (1995) 

acerca do desenvolvimento e repercussões do ideário neoliberal. 

 Como vimos no tópico anterior, na década de 1970 com a crise do modelo 

econômico do pós–guerra10 que provocou processos inflacionários e uma diminuição 

significativa dos lucros das empresas surge a oportunidade para a implementação do 

ideário neoliberal. 

A Inglaterra, neste sentido, durante a gestão da Primeira Ministra Margareth 

Thatcher, é considerado o primeiro país europeu a colocar em prática todas as 

prerrogativas do neoliberalismo, uma vez que com base neste ideário: 

“[...] contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram 
drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles sobre 
os fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram 
greves, impuseram uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais 
[...] se lançaram num amplo programa de privatização, começando por habitação 
pública e passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o 
petróleo, o gás e a água. Esse pacote de medidas é o mais sistemático e 
ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo 
avançado”. (ANDERSON, 1995, p. 12). 

 
Pelo descrito é possível identificar a forma como o ideário neoliberal se estrutura 

na realidade de determinado país, nunca sendo demais frisar que, apesar da estratégia 

de inserção nos diferentes países ser geralmente semelhante, os impactos e as 

conseqüências não devem ser vislumbrados por um único prisma, pois realidades 

diferentes produzem impactos diferenciados. 

Outros países do continente europeu, a exemplo da Alemanha, Dinamarca, 

França, Polônia, Rússia e República Tcheca, segundo o autor, também adotaram 

paulatinamente o neoliberalismo, de forma que no decorrer da década de 1980, a 

                                                 
9 Análise que se encontra inserida no artigo Balanço do Neoliberalismo, escrito pelo autor em tela e que se encontra 
inserido no livro Pós–neoliberalismo de 1995.  
10 Sobre essa crise é importante destacar que os neoliberais apontam que as causas da mesma “estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia corroído as 
bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para 
que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais”. (ANDERSON, 1995, p. 10).    
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grande maioria dos países do norte e do sul da Europa já havia, com maior ou menor 

resistência, adotado o ideário neoliberal como resposta para busca da recuperação de 

suas economias. 

Na América do Norte, com a eleição de Ronald Reagan à presidência dos 

Estados Unidos, em 1980, tal como no continente europeu, as bases para 

implementação do ideário neoliberal também foram absorvidas e colocadas em prática 

através da redução dos impostos sobre as grandes fortunas; pressão sobre os 

trabalhadores em greve e elevação das taxas de juros. 

Em relação à América Latina, foi o Chile, durante a ditadura militar que tinha a 

frente o general Augusto Pinochet, o país relatado pelo autor supracitado como sendo o 

pioneiro do ciclo neoliberal da história contemporânea11. 

Isto parece demonstrar que o neoliberalismo não tem os princípios democráticos 

como pressuposto relevante, pois os defensores deste ideário, segundo Anderson 

(1995), acreditam que “liberdade e democracia podiam facilmente torna-se 

incompatíveis, se a maioria democrática decidisse interferir com os direitos 

incondicionais de cada agente econômico de dispor de sua renda e de sua propriedade 

como quisesse”. (1995, p. 20).           

Nessa perspectiva, a democracia do ponto de vista neoliberal assume limites 

óbvios, sendo apenas levada em consideração até o momento em que não venha de 

encontro com a liberdade preconizada pelos neoliberais. 

Ainda conforme Anderson (1995), o percurso do neoliberalismo na América Latina 

continuou com o advento do mesmo na Bolívia12, que o aplicou com a intenção de se 

configurar na estratégia para barrar a hiperinflação existente a época no país.   

A experiência Mexicana (1988), a Argentina (1989), a Venezuelana (1989) e a 

Peruana (1990) integram mais uma etapa do avanço neoliberal na América Latina que, 

através da eleição de políticos filiados a partidos aliados com este formato de gestão da 

                                                 
11 Uma curiosidade sobre esse aspecto é que Friedman atuou como conselheiro do governo chileno a época que o 
General Pinochet, se encontrava governando. 
12 Diferentemente do Chile, o governo boliviano não estava sob a gestão de ditadura, o que demonstra que o 
neoliberalismo se adapta muito bem a experiências tidas como democráticas, bem como antidemocráticas. Contanto 
que seus pressupostos sejam preservados, não parece importante à forma de gestão da sociedade em que se implante.       
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crise capital, aplicaram, cada um a sua maneira, os pressupostos neoliberais, sem 

perder de vista os interesses de classe para o qual foram legitimados no poder. 

Anderson (1995) destaca que, apesar do evidente limite neoliberal em conseguir, 

ao menos no que se refere aos países de capitalismo avançado, nos anos 1980, 

alcançar seu objetivo principal de propiciar a restituição das taxas de crescimento 

estáveis, através de medidas como: deflação, ampliação da desigualdade, desemprego 

e contenção dos salários, o ideário neoliberal não propiciou, entre as décadas de 1970 e 

1980 nenhum aumento na taxa de crescimento dos países integrantes da Organização 

Européia para o Comércio e Desenvolvimento (OECD).  

Mesmo com a constatação de que economicamente o ideário neoliberal não foi 

capaz de gerar crescimento econômico nos países da OECD, seus pressupostos 

permaneceram sendo válidos para serem implementados em toda a América latina, que 

se configurou, de acordo com o autor, na terceira grande cena de experimentações 

neoliberais. 

Para tanto, o Consenso de Wasghinton 13  desempenhou importante papel no 

desenvolvimento do ideário neoliberal na América Latina, por ser composto de 

orientações de cunho economicista, quais sejam: disciplina fiscal; redução dos gastos; 

reforma tributária; juros de mercado; câmbio de mercado; abertura comercial; 

investimento estrangeiro direto; desregulação e direito de Propriedade14, que orientava 

esses países sobre os caminhos que deveriam adotar para atingirem eficácia fiscal que 

os possibilitaria, sobrepujar as dificuldades econômicas que se encontravam 

vivenciando. 

Isso se dá devido ao fato de, no ano de 1989, ter ocorrido na cidade de 

Washington, uma reunião de economistas, integrantes dos organismos financeiros 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com o fito de discutir e elaborar propostas para implementação 

de reformas macroeconômicas para a América Latina, na perspectiva que os mesmos 

retomassem o desenvolvimento econômico. 
                                                 
13 Expressão dita pela primeira vez pelo economista John Williamson do International Institute for Economy em 
1989.  
14 Dados obtidos no site www.funcex.com.br/bases/64 - Consenso%20de%20Wash - MN.PDF – 27.04.08. Consenso 
de Washington ou a Confusão de Washington. O Consenso Original de Washington de 1989 em: “What Whashington 
Means Policy Reform” in Jonh Williamson. 1990. 



 34

Estas orientações foram adotadas pelo (FMI) como política oficial para os países 

da América Latina e como essa entidade possui grande influência sob os mesmos em 

virtude da vinculação financeira decorrente dos empréstimos contraídos junto a essa 

entidade financeira, houve de fato uma orientação neste sentido, de que as definições 

emitidas no Consenso de Washington fossem seguidas. 

O que consideramos mais importante sobre esse momento é a ciência que o 

neoliberalismo não foi uma iniciativa na América Latina desprovida de interesses 

externos e internos. Além disso, sublinhamos que apesar das experiências neoliberais 

nos países de capitalismo avançado, durante a década de 1980, não terem conseguido 

atingir o objetivo principal de elevação da taxa de crescimento, por outro lado 

conseguiram êxito ideológico e político, de acordo com o que nos diz Anderson (1995): 

 “[...] Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguiu nenhuma 
revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 
neoliberalismo conseguiu muitos de seus objetivos, criando sociedades 
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. 
Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num grau 
com o qual seus fundadores jamais sonharam, disseminando a simples idéia de 
que não há alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou 
negando, têm de adaptar-se a suas normas”. (p. 23). 

 Sendo assim, adentramos à realidade brasileira que também atravessou um 

intenso período, onde o ideário neoliberal encontrou o espaço adequado para se 

consolidar. 

1.3. O Neoliberalismo no Brasil – Consolidação na gestão FHC 

O auge do ideário neoliberal no Brasil ocorreu na década de 1990, culminando 

num redimensionamento do papel do Estado no que se refere a suas responsabilidades 

constitucionais. 

Sobre esse assunto, destaca-se que, Fernando Collor de Melo (1990 até o 

impeachment em 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2001) exerceram papel 

fundamental durante seus respectivos governos na implementação do ideário neoliberal 

no Brasil. 

No que se refere a Fernando Collor de Melo (Collor), é importante ressaltar que o 

mesmo ascende à Presidência da República do Brasil, em 1990, após ter disputado em 
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segundo turno, o pleito eleitoral em que superou o número de votos do candidato da 

oposição, Luís Inácio Lula da Silva (Lula). 

Assumindo a presidência, Collor implementou um conjunto de reformas 

econômicas, no intuito, de acordo com Alcoforado (1998) de alcançar dois objetivos: 

controlar a inflação e introduzir o modelo neoliberal na economia brasileira.            

Para tanto foram adotados planos econômicos que ficaram conhecidos como 

Plano Collor I e II15 colocando em prática, dentre outras estratégias, um programa de 

privatização de estatais, abertura da economia brasileira para o comercio exterior, 

substituição da moeda (cruzado novo por cruzeiro), corte de gastos públicos e redução 

do tamanho do Estado. 

Entretanto Alcoforado (1998) relata que esses se mostraram insuficientes para 

promover o controle da inflação e a estabilização econômica em virtude de medidas 

monetárias e fiscais terem sido adotadas, sem também terem sido adotadas medidas 

que minimizassem a crise social oriunda da recessão.   

O autor citado não nega que a estratégia inicial do governo Collor de confiscar 

parcialmente os ativos financeiros da população e das empresas, depositados nos 

bancos em conta corrente e aplicados no overnight e nas cadernetas de poupança, 

reduziu a inflação de 100% para menos de 10% ao mês. Mas foram medidas paliativas, 

pois questões essenciais não foram atingidas pelas medidas econômicas, como o 

combate à concentração de renda e da riqueza que permanecia vigorando e a 

existência do endividamento externo do país resultando na retomada da inflação.     

Para agravar a situação, o governo Collor atravessa sérias denúncias de 

corrupção, resultando em 1992 com o impeachment do então presidente. Diante dessa 

realidade ascende a presidência da republica Itamar Franco, que permanece na função 

até o final de 1993.   

O aspecto relevante desse período foi o controle da inflação, possibilitada pela 

implementação do plano real durante a gestão do ministro da fazenda a época Fernando 

                                                 
15 O plano Collor I, oficialmente denominado de Plano Brasil Novo foi anunciado pouco tempo depois de Fernando 
Collor de Melo assumir a presidência. O plano Collor II foi decretado em janeiro de 1991, também com o objetivo de 
controlar a inflação que se encontrava presente na realidade brasileira. 
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Henrique Cardoso (FHC), que foi formatado de acordo com as diretrizes econômicas 

elaboradas pelos participantes do Consenso de Washington16.  

Tal aspecto favoreceu que o ministro citado viesse a ser candidato ao pleito 

eleitoral para a presidência da república de 1994, do qual saiu vencedor. Destacando-se 

que FHC se manteve no poder até 1998, em virtude da aprovação de emenda 

constitucional que legitimou a reeleição. 

Essa fase específica da história do Brasil é importante de ser focada, com mais 

detalhe, no presente texto dissertativo, por ter se configurado no momento em que 

oficialmente o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA 

teve seu início, tendo sido posteriormente apoiada pelo Estado, como veremos no 

capítulo a seguir que versa sobre o tema suscitado, e também por ser o período em que 

o neoliberalismo brasileiro conseguiu se desenvolver de maneira promissora, vez que 

seus pressupostos foram amplamente desenvolvidos, como narra Behring (2003): 

“Por dentro das disputas de projetos societários de resposta para a crise 
econômica e o restabelecimento da democracia, vai se configurando a derrota de 
uma agenda progressista para o Brasil e a afirmação das chamadas ‘reformas 
orientadas para o mercado’. Se as classes dominantes estiveram fragmentadas 
durante algum tempo, a coalizão em torno de Cardoso, após a aventura ‘colorida’, 
configurou uma recomposição burguesa duradoura no país, apesar das tensões e 
fissuras internas, que se tornaram públicas e evidentes no segundo mandato de 
Cardoso, e que estiveram na base da vitória eleitoral de um projeto democrático-
popular nas eleições gerais de 2002. O controle inflacionário, após anos de 
instabilidade, gerou a base econômica e ideológica para a legitimação política do 
novo núcleo de poder no país a partir de 1994, que vai desencandear o ajuste 
neoliberal de forma mais intensa e profunda que Collor, em especial com a auto-
referida ‘reforma do Estado”. (2003, p. 27). 
 

Dessa maneira, evidencia-se que o governo FHC elege o Estado como o grande 

responsável pelos “males” sociais e econômicos da sociedade brasileira na 

contemporaneidade. Sendo assim, o argumento social para avançar na implantação do 

neoliberalismo se encontra justificado.      

Nesse intuito, um documento de extrema relevância para a consolidação do 

ideário neoliberal no Brasil foi o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRE) do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), organizado pela 

equipe econômica comandada pelo Ministro da Administração Federal e Reforma do 

                                                 
16 Sobre este aspecto indico a leitura de BEHRING, Elaine Rosseti. Contra-Reforma: desestruturação do Estado e 
perda de direitos, 2003, p. 155 – 167 e de LESBAUPIN, Ivo (Org.): O Desmonte da nação: Balanço do governo FHC, 
1999, p. 25 – 44.   
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Estado – Luis Carlos Bresser Pereira, e aprovado pela Câmara de Reforma do Estado, 

em 21 de setembro de 1995, e posteriormente pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

No PDRE (1995) ainda é possível identificar que para sua estruturação foi 

instituída a Câmara de Reforma do Estado, cujos integrantes eram formados além do 

ministro Bresser Pereira, pelos ministros do Trabalho – Paulo Paiva; da Fazenda – 

Pedro Malan; do Planejamento e Orçamento – José Serra e do ministro Chefe do 

Estado Maior das Forças Armadas – Gen. Benedito Onofre Bezerra Leonel. A 

participação direta dos ministérios citados, através dos seus respectivos ministros, 

aponta que a reforma se propõe a atingir áreas estratégicas do Estado, gerando 

modificações significativas na gestão social e econômica da sociedade brasileira.        

O PDRE se encontra estruturado em dez itens em que se encontram descritos o 

percurso trilhado para a adoção das estratégias da reforma do Estado. Os itens do 

documento são os seguintes: 1) apresentação 2) introdução; 3) as três formas de 

administração pública; 4) breve histórico; 5) diagnóstico; 6) o aparelho do Estado e as 

formas de propriedade; 7) objetivos; 8) estratégia de transição; 9) projetos básicos e 

adicionais e 10) órgãos estratégicos da reforma do aparelho do Estado.   

Realizando a análise dos itens acima citados do PDRE (1995), já é possível 

identificar, na apresentação do documento o direcionamento neoliberal, quando justifica 

no dogma da ineficiência do Estado a reforma do mesmo: “A crise brasileira da última 

década foi também uma crise do Estado [...] o Estado desviou-se de suas funções 

básicas para ampliar sua presença no setor produtivo [...] a reforma do Estado passou a 

ser instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento 

sustentado da economia”. (p. 06).     

Apesar de no PDRE (1995) a equipe econômica negar que a reforma proposta 

não tem relação com o que preconiza o ideário neoliberal por considerá-lo utópico e 

inadequado, além de propor um Estado mínimo que não condiz com as mudanças que 

se deseja efetivar, tal fato não parece condizer com a realidade. 

Dizemos isso, pois no PDRE (1995) também se encontra explícito que o Estado 

deve rever suas funções, no que concerne o âmbito econômico e social, distanciando-se 

da intervenção direta sob os mesmos, conforme podemos ler a seguir: 
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“A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do 
papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 
econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se 
na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”. (p. 12).  

 

Aspecto que nos parece apenas deixar transparente o formato neoliberal da 

reforma, na medida em que está posto o interesse governamental em distanciar o 

Estado de funções que outrora eram desempenhadas pelo mesmo. 

Outra afirmação que consta no PDRE (1995) que o associa ao neoliberalismo no 

que se refere ao papel do Estado, se refere ao trecho em que se encontra relatado que 

a reforma do Estado envolve múltiplos aspectos, sendo eles o seguinte: 

 
“(1) Ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 
mercado que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 
internacional (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos 
de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 
qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com 
vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de 
forma eficiente políticas públicas”. (p. 11).    

 
Por esse prisma, é possível perceber que a estruturação proposta se encontra 

fundamentalmente colocando em prática o estado mínimo, vez que esse mesmo Estado 

passa a ter uma atuação reduzida, assumindo um papel de coordenador suplementar, 

na medida em que prevê uma participação ativa do mercado e da sociedade civil 

organizada na prestação de serviços para a sociedade.   

 Neste âmbito se torna fático destacar que o PDRE (1995) distingue quatro 

setores do Estado: Núcleo Estratégico; Atividades Exclusivas; Serviços Não Exclusivos 

e Produção de Bens e Serviços para o Mercado. 

 O Núcleo Estratégico é o setor considerado de responsabilidade do Estado, 

sendo colocado em prática pelos poderes legislativo, judiciário e executivo; Ministério 

Público; Presidência da República, ministros e assessores. Neste setor as decisões 

estratégicas são tomadas, e são definidas as leis e as políticas públicas.     

 As Atividades Exclusivas se referem ao setor que apenas o Estado pode efetivar, 

sendo elas: poder de regulamentar, fiscalizar e fomentar. Como exemplo, o documento 
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cita a cobrança e fiscalização de impostos, a policia, a previdência social básica entre 

outras funções. 

 Os Serviços Não Exclusivos dizem respeito às atividades que o Estado 

desenvolve concomitantemente com as organizações públicas não-estatais e 

organizações privadas a exemplo de hospitais, universidades, centros de pesquisa e 

hospitais.    

 O Setor de Produção de Bens e Serviços para o Estado é voltado para a área de 

atuação das empresas que tem como característica o desenvolvimento de atividades 

econômicas voltadas para o lucro, que continuam integrantes do Estado em virtude da 

ausência de capital do setor privado para realizar investimentos ou por serem atividades 

que o controle do mercado não seria viável.   

Ressaltamos que nos parece que será no Setor de Serviços Não Exclusivos, que 

poderemos ter a noção exata do espaço reservado pelo PDRE (1995) para as entidades 

da sociedade civil, favorecendo que essas entidades possam desempenhar um papel de 

executor de ações que outrora era de responsabilidade do Estado. 

Ainda sobre esse aspecto, percebo que também ficam estabelecidas as 

possibilidades de se firmarem “parcerias” entre o Estado e as entidades da sociedade 

civil, conforme se encontra estabelecido no PDRE (1995), no subitem referente aos 

Setores do Estado e Formas de Propriedade, onde se lê: 

“[...] é constituída pelas organizações sem fins lucrativos [...] favorece a parceria 
entre sociedade e Estado. [grifo nosso] As organizações nesse setor gozam de 
autonomia administrativa muito maior que aquela possível dentro do aparelho do 
Estado. Em compensação seus dirigentes são chamados a assumir uma 
responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na gestão da instituição” 
(p. 43). 

Esse tema da parceria é relevante, haja vista que se colocar em prática um 

intenso processo de transferência de responsabilidades para as organizações da 

sociedade civil, dentre elas, as organizações não-governamentais. Nessa esfera, não 

fica explicito no PDRE a dimensão das responsabilidades que as organizações estarão 

assumindo, que ajuizamos, ocasionam grandes problemáticas na gestão financeira e 

administrativa destas organizações, quando, por exemplo, sem condições de realizar 

contrato formal de trabalho, são estabelecidos contratos de prestação de serviços que 

passam a vigorar intensamente no cotidiano dos trabalhadores das ONGs. 
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Diante desta realidade as entidades da sociedade civil, passam a ser inseridas no 

projeto neoliberal brasileiro, como integrante do setor de Serviços Não Exclusivos do 

Estado, e executarão, então, as atribuições, principalmente de vertente social, que 

anteriormente era função estatal. As parcerias são firmadas e essa situação oportuniza 

a concretização do Estado mínimo, no que se referem principalmente às políticas sociais 

públicas. 

Gostaríamos de ressaltar que as organizações não-governamentais, que 

nasceram apoiando os movimentos sociais da década de 1970 e 1980 possuem neste 

contexto um papel de destaque por terem, justamente, esse histórico de luta. Mas por 

outro lado a empreitada neoliberal também ocasiona uma forte crise nestas 

organizações, e passam a sofrer condicionantes do Estado para conseguirem acessar 

financiamentos para seus projetos, tornando-as muitas das vezes, organizações 

instrumentalizadas pelos interesses estatais. Sobre esse tema Montaño (2002), destaca: 

 
“As chamadas organizações não-governamentais (ONGs), quando hoje passam a 
ser financiadas por entidades, muitas destas de caráter governamental, por meio 
de parcerias, ou quando são contratadas pelo Estado (federal, estadual, 
municipal), para desempenhar, de forma terceirizada, as funções a ele atribuídas, 
não parecem tão fiéis a seu dito caráter ‘não-governamental’ e à sua condição de 
‘autogovernada’. Efetivamente, o Estado, ao estabelecer ‘parceria’ com 
determinada ONG e não com outra, ao financiar uma, e não outra, ou destinar 
recursos a um projeto, e a outro não, está certamente desenvolvendo uma tarefa 
seletiva, dentro e a partir da política governamental, o que leva tendencialmente à 
presença e permanência de certas ONGs e não outras, e determinados projetos e 
não outros. (2002, p. 57). 

 

Avaliamos neste bojo que o autor consegue explicitar as dificuldades atuais das 

ONGs e as pressões que as mesmas permanecem vivenciando para conseguir cumprir 

com sua agenda de lutas, em que muitas destas tiveram que finalizar seus trabalhos, a 

exemplo do CENAP – Centro Nordestino de Animação Popular em 2006, em 

decorrência da ausência de financiamento, que quando existe, é permeado de 

exigências que vai de encontro aos objetivos institucionais.  

Além disso, cumpre relembrar que o apoio das agências de cooperação 

internacional, não tem ocorrido da mesma maneira que outrora, bem como também tem 

exigido a aplicação de uma agenda própria para seus ‘parceiros’, num ambiente onde 

espaço para negociação é limitado. 
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 Entretanto é importante sublinhar que as organizações não-governamentais que 

se distinguem das demais por seus históricos compromissos com as lutas populares não 

devem ser caracterizadas e nem analisadas da mesma maneira daquelas que atuam 

junto ao Estado de forma acrítica e apolítica, apesar de se encontrarem vivenciando 

condicionantes estatais semelhantes.  

Dizemos isto para não correr o risco de dizer que estamos entendendo que todas 

as ONGs são iguais e atuam em “parceria” com Estado sem efetivar as críticas 

pertinentes. Bem sabemos que não, mas também não negamos que esse é um aspecto 

de exceção, não sendo comum a todas, pois o parâmetro é neoliberal, portanto a 

terceirização dos serviços por meio da sociedade civil é uma realidade na sociedade 

brasileira atual. 

 Gostaríamos de nos referir ainda à critica que Behrig (2003) tece sobre a 

concepção de reforma do Estado, imprimida no Brasil durante a década de 1990. São 

considerações pertinentes, com as quais concordamos, tornando-se essencial 

apresentá-la para obtermos um prisma diferenciado do que está posto pelo PDRE como 

sendo a solução para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do nosso país. 

Isto posto, a autora descreve que: 

 
“[...] chama a atenção a explicação da crise contemporânea como crise do ou 
localizada no Estado. Aí estão indicadas suas causas e suas saídas, o que 
expressa uma visão unilateral e monocausal da crise contemporânea [...] Em 
outra perspectiva – a da critica marxista da economia política [...] tem-se que as 
mudanças em curso passam por uma reação do capital ao ciclo depressivo 
aberto no inicio dos anos 70, que pressiona por uma refuncionalização do Estado, 
a qual corresponde a transformações no mundo do trabalho e da produção, da 
circulação e da regulação. [...] as tentativas de retomada de taxas de lucro [...] 
ocorrem hoje por três eixos, que se articulam visceralmente: a reestruturação 
produtiva, uma rearticulação do mercado e o neoliberalismo”. (p. 197).   

 

Dessa maneira, pelo acima exposto pudemos ver que a crise social e econômica 

mundial e no Brasil, não reside exclusivamente no Estado, que como sabemos possui 

sérios problemas, mas não é reformando-o, que soluções eficazes para o alcance do 

bem estar da coletividade da população será encontrada.     

Feita essa consideração, destacamos que no próximo capítulo buscaremos 

explicitar as nuances que permeiam o PROVITA focando como se estabelece a relação 

de “parceria” entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil para execução do 
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Programa, e as responsabilidades de cada uma nessa relação, com destaque especial 

para a relação firmada entre o Estado e a ONG GAJOP. 
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CAPITULO II 
 

A “PARCERIA” ENTRE A ONG GAJOP E O ESTADO 
PARA EXECUÇÃO DO PROVITA 

 
 

No Brasil, o advento do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 

Ameaçadas – PROVITA, se encontra diretamente vinculado à atuação do Gabinete de 

Assessoria às Organizações Populares – GAJOP, Organização não-governamental 

(ONG), que elaborou, colocou em prática e propôs ao Estado Brasileiro a incorporação 

do programa citado como modelo para desenvolvimento das ações voltadas para a 

proteção de testemunhas. 

Por esse motivo, se torna importante, inicialmente, realizar uma apresentação 

sobre a ONG GAJOP, primeira organização da sociedade civil que fomentou e executou 

o PROVITA no Brasil. Posteriormente adentraremos no histórico e aspectos relevantes 

do programa de proteção, focando a discussão na relação de parceria entre o Estado e 

as entidades da sociedade civil para colocar em prática sua execução. Para tanto 

estaremos nos remetendo aos documentos institucionais, de domínio público e privado, 

que versam sobre o histórico da ONG citada e do PROVITA. 

 
2.1. Trajetória histórica do GAJOP: o ontem e o hoje. 
 

O GAJOP se configura desde o seu inicio como uma ONG de promoção e defesa 

dos direitos humanos, sem fins lucrativos, criada em 1981 no Estado de Pernambuco, 

período em que ainda vigorava a ditadura militar no Brasil, sendo essa uma época de 

grande mobilização da sociedade civil organizada pelo retorno da democracia, o que 

terminou ocorrendo no ano de 1985. 

O objetivo do GAJOP nos primeiros anos de sua existência foi desenvolver um 

trabalho prioritariamente voltado para a legalização da posse da terra na região 

metropolitana do Recife, tendo participado inclusive, das discussões sobre o Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, que garantiu a participação das 

entidades representativas dos moradores na elaboração dos planos de urbanismo e 
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regularização fundiária na cidade de Recife. Frisa-se que nesse ínterim, no ano 1984, o 

GAJOP passa a atuar em parceria com o Centro Cultural Luiz Freire17 (CCLF), o que 

favoreceu, por um período de onze anos que ambas as organizações construíssem e 

efetivassem coletivamente seus projetos societários.  

Destaca-se ainda que, a ONG GAJOP, nasce vinculada aos movimentos sociais 

cuja atuação tinha como cerne as lutas populares pela posse da terra, tal como ocorreu 

com outras ONGs na década de 1980, e em um contexto extremamente profícuo para 

as entidades da sociedade civil organizada, principalmente pelo fato da existência das 

condições objetivas para que o processo de redemocratização do Estado brasileiro 

fosse bem sucedido.   

No entanto, decorrido esse espaço temporal, no de ano de 1995, os objetivos do 

GAJOP e CCLF se modificaram, o que suscitou no GAJOP a necessidade de retomada 

de sua autonomia institucional. Nesse momento, o GAJOP também modificou o seu 

objeto de intervenção elegendo o Direito à Segurança e Justiça como questão central.  

A partir dessa mudança passa a realizar um trabalho que denominou de 

“promoção e defesa dos direitos à justiça e à segurança pública, movido pela 

necessidade social de contribuir para o controle da violência” 18, distanciando-se assim 

da temática de legalização da terra que foi seu foco de atuação nos anos iniciais.  

Dessa forma, os anos de 1995 a 1996 se constituem num período em que o 

GAJOP reconquista sua autonomia institucional, passando a atuar em sede própria, 

firmando novos convênios, pois com o distanciamento do CCLF precisa buscar novos 

apoios financeiros19 contando para isto, à época, com as instituições: Diakonia (Suécia); 

UNICEF; Cristian Aid (Inglaterra) e Misereor (Alemanha). 

A organização assume uma prioridade política marcada pela opção de realizar 

uma ação política, não estatal, afirmando que não basta fazer defesa jurídica. A defesa 

de vítimas e testemunhas é dever do aparato institucional do Estado democrático de 

                                                 
17 ONG fundada em 29.08.1972 que tem como missão a radicalização da democracia no estado pela efetivação dos 
direitos humanos e combate às exclusões. Maiores informações podem ser obtidas no site: www.cclf.com.br. 
18 Documento institucional denominado: Apresentação da organização. 
19 O GAJOP repassou para o CCLF o apoio financeiro das entidades financiadoras: Christian Aid (Inglaterra), Novib 
(Holanda), Inter-american Foundation (Estados Unidos) e União Européia.   



 45

direito e nesse âmbito institui sua nova missão institucional, através da elaboração de 

seu novo estatuto, focado em seu novo campo de intervenção: Segurança e Justiça. 

No intuito de buscar colocar em prática as ações voltadas ao seu novo campo de 

intervenção, a missão institucional do GAJOP é elaborada, sendo ela: contribuir para a 

democratização e o fortalecimento da sociedade civil e do Estado na perspectiva da 

vivência da cidadania plena.  

 A missão institucional demonstra que a ONG GAJOP tem o interesse de, para 

além da sociedade civil, incidir sobre o Estado, na crença de que assim possa favorecer 

o alcance do que denomina de cidadania plena. Isto sem dúvida possibilita, no nosso 

entendimento, que atividades em parceria com o Estado se tornem amplamente viáveis, 

pois não vão de encontro com a missão e objetivos institucionais.  

Outra questão relevante é que essa missão e objetivos20 são legitimados num 

período (década de 1990) de evidente dificuldade para as entidades da sociedade civil 

se manter atuantes, ocasião em que o ideário neoliberal se encontrava em vigência no 

Brasil, e com a instituição do PDRE sendo sua vertente mais evidente, criando a 

necessidade de ampliação dos entes com o qual a entidade teria que firmar convênios, 

conforme já foi descrito anteriormente. 

É possível perceber a forte vinculação que a ONG GAJOP possui com os direitos 

humanos, a partir de suas ações desde a fundação e por ser instituição membro do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), junto ao qual desenvolveu um 

banco de dados sobre homicídios no estado de Pernambuco, tendo como material para 

coleta das informações, os jornais de grande circulação do citado estado.  

A ONG GAJOP também integra a Associação Brasileira de Organizações não-

governamentais (ABONG), além de ser uma organização registrada no Conselho 

Nacional de Serviço Social e reconhecida como entidade de interesse público pela 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, sendo isenta do pagamento de 

impostos. 

                                                 
20 Os objetivos institucionais são: defender e promover os direitos humanos; contribuir para o respeito do direito à 
segurança e justiça, como condição essencial para plena validade da democracia e da cidadania; contribuir para a 
garantia e a preservação da vida, da integridade física e psicológica e da liberdade e defender e promover em 
particular os direitos das crianças.  
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Cumpre ressaltar que em 2005 o GAJOP passou a integrar o grupo das 

Organizações da Sociedade Civil que possui Status Consultivo Especial perante o 

Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) permitindo 

que o mesmo emita opiniões orais e escritas sobre questões específicas de interesses 

nacionais, relacionadas aos direitos humanos. Bem como é filiada a Associação 

Nacional de Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED).  

 

Gestão institucional 
 

No que tange à gestão institucional, inicialmente o GAJOP era constituído por um 

Conselho Consultivo, órgão que auxiliava na administração da entidade que se reunia 

semestralmente para avaliar os programas desenvolvidos e aprovar o Plano de Ação 

para o próximo período. Atualmente esse Conselho é denominado de político e vem 

passando por um processo de discussão interna que visa rever sua configuração e 

promover sua rearticulação. 

Posteriormente o Conselho Consultivo se torna Coordenação, desta feita 

compõe-se por um Coordenador institucional e por um Coordenador Adjunto. Esse 

formato também se modificou nos últimos anos, estando o GAJOP atualmente sendo 

administrado por uma Coordenação Colegiada. 

O recurso humano do GAJOP também passou por mudanças significativas, pois 

no seu inicio contava apenas com uma equipe de trabalho composta por oito 

profissionais, entre advogados, assistentes sociais e psicólogos com dedicação 

exclusiva, com outros profissionais sendo freqüentemente convidados a participar de 

atividades por um curto período de tempo, a depender da necessidade.  

Entretanto no decorrer dos anos, com o crescimento das demandas advindas dos 

programas institucionais desenvolvidos, principalmente o PROVITA, o número de 

profissionais contratados cresceu substancialmente, de forma que atualmente o GAJOP 

conta com 47 (quarenta e sete) funcionários contratados21. 

Em relação às atividades institucionais, entre os anos de 1995 e 1998 o GAJOP 

desenvolvia os seguintes programas de trabalho: Defesa Jurídica (assessoria jurídica a 

                                                 
21 Informação obtida com a Coordenadora do Setor Administrativo Financeiro do GAJOP no dia 17.03.2008. 
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vítimas de violência institucional); Monitoração da Política Pública de Justiça e 

Segurança (visa contribuir para a democratização da política de Justiça e Segurança no 

Estado de Pernambuco); Educação para a Cidadania (fortalecimento da sociedade civil 

na tentativa de incidir na gestão de políticas públicas que se traduza na segurança para 

todos os cidadãos) e o PROVITA (objetiva a preservação da prova testemunhal). 

Após 1998 houve apenas poucas modificações nos programas desenvolvidos 

pelo GAJOP, permanecendo todos os programas de trabalho que passaram por 

reestruturações internas, exceto defesa jurídica, que já não se configura em programa 

sendo atualmente realizado de maneira assistemática pela instituição.  

A partir de 1999/2000 a ONG GAJOP realiza uma avaliação do formato do 

gerenciamento praticado, constatando que: “A Entidade cresce tanto... que se perde!”22. 

Além disso, detecta que a intervenção social da entidade se encontra centrada no 

PROVITA, que assume dimensões ampliadas nos âmbitos financeiro, administrativo, 

operativo, e de pessoal; com o espaço para outras discussões afetas à entidade não há 

o devido espaço de discussão. 

Está posto, dessa maneira, uma problemática que exige um movimento interno 

na busca de alternativas de superação. Para isso se inicia um levantamento de funções 

e atividades, no intuito de obter a clareza acerca da questão política e administrativa, 

para com isso efetivar um reordenamento do modelo de administração financeira e da 

política de pessoal. 

Entre 2001 e 2003 o GAJOP, vivenciando os efeitos da problemática de 

crescimento citada, inicia uma série de discussões internas em que são tratadas as 

temáticas relativas à identidade institucional (busca de integração entre os programas e 

atividades desenvolvidas); identificação e socialização dos instrumentos e mecanismos 

da tecnologia do trabalho social; avaliação da gestão da Coordenação Colegiada, dentre 

outras questões. 

Nesse período a instituição passa por uma crise de gestão com a desarticulação 

do Conselho Político, divergências de opiniões entre os membros da Coordenação 

Colegiada, o que se reflete em toda a instituição, exigindo que se promovam espaços 

                                                 
22 Documento institucional: Memória do GAJOP 
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para estimular a integração dos membros da organização na busca de novos caminhos 

e construção do que é denominado “Novo GAJOP”. 

Durante o ano de 2004 tem inicio o processo interno de Avaliação Institucional, 

em que se efetivou uma reflexão sobre os pontos fortes e os pontos fracos das ações 

programáticas institucionais, na perspectiva de definir estratégias que afirmassem a 

missão do GAJOP. 

É a partir dos anos de 2005 e 2006 que o GAJOP começa a realizar a construção 

do seu novo Projeto Político, através de proposições que objetivam favorecer o 

processo de Desenvolvimento Institucional, sendo o mesmo composto pela necessidade 

de (1) Revisionar o modelo de gestão no que concerne à estrutura organizacional e à 

estrutura política, administrativa e financeira; (2) Renovação de Programas/Projetos 

para fazer uma ampla reflexão sobre a intervenção social do GAJOP internamente e 

externamente, no intuito de afirmar o papel do GAJOP, segundo a Carta de Princípios 

da ABONG e do MNDH na esfera pública da segurança e da justiça. 

No que se refere a esse último ponto, a proposta prioritária foi a de efetivar um 

processo avaliativo do PROVITA, detalhes que veremos no decorrer do presente 

capitulo, além de também definir o modelo de planejamento, monitoramento e avaliação 

que se deseja trabalhar e adoção de um planejamento estratégico. 

Desde então, o GAJOP se encontra envolvido em seu processo de 

Desenvolvimento Institucional que não se configura em algo fácil, pois exige empenho, 

atenção, objetividade, recursos financeiros, entre outros, mas que tem seguido seu 

curso, já sendo possível vislumbrar alguns resultados deste processo, pelo menos em 

relação ao PROVITA, como também veremos mais adiante.  

 
2.2. GAJOP e PROVITA: uma história em comum 
 

De acordo com documentos institucionais23, os primeiros passos do GAJOP para 

a construção do que posteriormente veio a se configurar no PROVITA ocorreu ainda nos 

idos de 1994, quando a instituição ainda se encontrava vinculada ao Centro Cultural 

Luiz Freire.  
                                                 
23  Gajop/CCLF – Gabinete de Assessoria Jurídico às Organizações Populares/Centro de Cultura Luiz Freire – 
Setembro, 1994; e Linha do Tempo Programa de Proteção a Testemunhas – Jayme Benvenuto. 
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Nesse período, o GAJOP e o CCLF identificaram a existência do medo da 

população em prestar informações à polícia e a Justiça o que, por conseguinte, 

favorecia do ponto de vista das instituições citadas, à impunidade. Nessa época as duas 

ONGs realizaram pesquisa, cujo resultado demonstrava que a maioria dos 147 

processos movidos contra grupo de extermínio, junto à 10 Vara Privativa do Júri do 

Recife se encontravam paralisados, por ausência de provas testemunhais. 

Essa constatação também levou o GAJOP a perceber que a ausência de 

proteção efetiva a testemunhas, inibe que as mesmas compareçam ao Júri para prestar 

testemunho. Tal comprovação, associada aos elevados índices de violência no Estado 

de Pernambuco, favorece o interesse institucional em conhecer modelos de execução 

de programas de proteção desenvolvidos no exterior.  

Com esse objetivo, em 1995, os membros do GAJOP realizaram visitas aos 

projetos nessa linha desenvolvidos na Inglaterra e na Holanda, bem como leram 

documentos e participaram de relatos orais dos especialistas em segurança oriundos da 

Itália e dos Estados Unidos. 

A partir dos conhecimentos obtidos junto aos especialistas dos países acima 

descritos, o GAJOP avaliou que, apesar de nestes países a proteção a testemunhas ser 

uma atribuição exclusiva de policias especializadas, no Brasil não havia condições da 

proteção ocorrer da mesma maneira. 

 Essa avaliação surge do fato da identificação dos agentes públicos de segurança, 

principalmente policiais civis e militares, enquanto violadores históricos dos direitos 

humanos, contribuírem sobremaneira para a violência e a criminalidade existentes no 

Brasil.  

Parecendo não ser possível, pelo motivo exposto acima, que o programa 

assumisse um formato de proteção estritamente policial, mas sim, construído a partir de 

uma lógica de direitos humanos, em que a participação de entidades da sociedade civil 

e demais órgãos do sistema judiciário, a exemplo do Ministério Público e da Justiça 

Federal, são também essenciais. 
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Feita as colocações acima, relembramos que O GAJOP em 1995 se torna 

entidade autônoma, e separada do CCLF, molda a proposta de proteção a testemunhas. 

Para tanto, assina convênio de cooperação técnica com o Governo de Pernambuco24.  

Ainda em 1995 a proposta de programa de proteção assume sua versão final, 

com seu esboço tendo sido discutido anteriormente com oficiais da Polícia Militar, 

Delegados de polícia e integrantes do Ministério Público. Feito isto, o governo Miguel 

Arraes firmou convênio com o GAJOP para execução do Programa em Pernambuco, 

ressaltando-se que nesse momento se encontravam presentes no Estado, 

representantes da Comissão Americana de Direitos Humanos (OEA). 

Sublinhamos que, em janeiro de 1996, o Programa de Proteção tem seu inicio no 

Estado de Pernambuco, tendo como objetivo principal a preservação da prova 

testemunhal, ou seja, a testemunha. É importante observar que, no âmbito do Estado 

brasileiro, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), de 13 de maio de 1996, 

se configura num dos fatores que favoreceu a aceitação do PROVITA como modelo de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas a ser implantado no Brasil. 

Tal fato se revela quando no PNDH (1996) lê-se especificamente no capítulo que 

versa sobre a luta contra a impunidade: “a meta de apoiar a criação nos Estados de 

programas de proteção de vítimas e testemunhas de crimes, expostas a grave e atual 

perigo em virtude de colaboração ou declarações prestadas em investigação ou 

processo penal”. (p.08) 25 , deixa evidente, a existência do interesse do Estado em 

prestar apoio a iniciativas no âmbito da proteção a testemunhas. 

Outra questão que nos parece favoreceu essa aceitação pelo Estado do modelo 

PROVITA, se refere ao fato de que a forma com que foi proposto e veio a ser 

operacionalizado, se encontrava de acordo com os requisitos que o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRE) estava propondo, na medida em que é a 

entidade da sociedade civil organizada que assume a execução do programa em tela. 

                                                 
24 Destaca-se que se encontrava presente como testemunha no ato da assinatura do convênio o Secretário Geral da 
Anistia Internacional, Pierre Sane. 

 
25 Dados obtidos no site da Secretária Especial de Direitos Humanos – www.sedh.gov.br. onde consta o decreto n. 
1904, de 13 de maio de 1996. 
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Tal fato pode ser visto quando em sua primeira formatação escrita o GAJOP 

apresenta os entes responsáveis pelo programa, sendo eles: Secretaria de Segurança 

Pública, Secretaria de Justiça, Polícia Militar de Pernambuco; Secretaria de Trabalho e 

Ação Social e GAJOP, e suas respectivas responsabilidades, já estando posto nesse 

momento que a execução é função do GAJOP. 

 Além disso, o documento dispõe sobre as condições para atendimento de casos; 

situações admissíveis, formas e condições de atendimento; coordenação e supervisão 

do atendimento; atribuições dos beneficiários; dos integrantes da rede de proteção; 

Poder Judiciário e Ministério Público; incluindo ainda proposta de diretrizes para 

elaboração do manual de procedimentos e viabilidade econômica do programa.     

Frisa-se que dentre essas instâncias, o GAJOP firma um convênio de cooperação 

técnica com o Ministério Público Estadual, que por sua vez inclui o PROVITA como uma 

de suas prioridades, definindo um promotor para acompanhar o programa. Sendo este 

um fato de substancial relevância para a consolidação do programa citado.  

O GAJOP se compromete ainda a estabelecer uma rede de apoio e proteção a 

testemunhas, vítimas e familiares de vítimas da violência, para manter a integridade 

física de todos os seus usuários. O principal objetivo dessa rede era promover a guarda 

e proteção dos beneficiários realizando o acompanhamento integral dos mesmos para 

auxiliá-los na adaptação ao programa. 

Nesse âmbito, o significado de apoio às testemunhas e seus familiares são 

descritos como sendo todo auxilio tendente a fazer o beneficiário reunir necessárias ao 

enfrentamento da violência, manifestado particularmente pelo encaminhamento ao 

atendimento psicológico e social e por proteção entende-se como o ato de colocar o 

beneficiário do programa a salvo de qualquer violência capaz de retirar-lhe as forças 

necessárias a contribuir com a prestação jurisdicional. (documento PROVITA – 

GAJOP/CCLF)26. 

Percebe-se, assim, que cabia a essa rede de apoio e proteção, articulada pelo 

GAJOP e formada por entidades e pessoas sensíveis à situação dos usuários, uma 

enorme responsabilidade pelos beneficiários do programa. Situação que, posteriormente 

                                                 
26 O documento citado não possui especificação bibliográfica. Sendo um documento de domínio privado com seu uso 
pela pesquisadora tendo sido autorizado verbalmente e por escrito (carta de anuência) pelos gestores institucionais. 
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veremos, ainda se encontra presente no discurso sobre o PROVITA, tendo sido inserida 

em Lei, se configurando numa estratégia de proteção que perdura até os dias atuais. 

Entre 1996 e 1997 o PROVITA Pernambuco se desenvolve, com uma meta inicial 

de atendimento de sessenta pessoas, havendo realizado amplo processo de divulgação, 

que teve importante repercussão na mídia, ampliando sua rede de colaboradores.  

O GAJOP, nesse período também realizou campanhas para arrecadação de 

fundos, pois no que concerne à viabilidade econômica do Programa, além de recursos 

públicos, se criou um fundo de apoio.  

A criação desse fundo de apoio podia receber recursos advindos de doações de 

entidades governamentais, não governamentais, de assistência social e empresarial, 

além de loterias e outros meios legais, com as campanhas de arrecadação sendo 

realizadas para custear despesas não pagas com os recursos públicos. 

Em 1997 ocorre na cidade do Recife, o I Encontro Interestadual sobre Apoio e 

Proteção às Testemunhas e o I Seminário Nacional sobre Proteção a Testemunhas, 

estando presente neste último evento representantes do Programa Federal de Proteção 

a Testemunhas dos Estados Unidos; Procuradoria Nacional Antimáfia da Itália e Apoio a 

Vítimas de Violência da Inglaterra, eventos que favorecem a divulgação do PROVITA, 

bem como a capacitação e formação das instâncias envolvidas na proteção. 

Os anos de 1997 e 1998 são marcados pela expansão do PROVITA para outros 

Estados da federação. Nesse sentido é também o GAJOP que elabora um plano de 

nacionalização objetivando principal fomentar a discussão entre representantes de 

grupos sociais locais e de governos estaduais em torno da definição e implementação 

de um programa de apoio e proteção com base na realidade de cada Estado e na 

experiência desenvolvida no Estado de Pernambuco27. 

  A partir desse momento, foi possível em 1998, a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SEDH) assinar convênio com o Governo de Pernambuco e assim efetivar o 

apoio formal ao GAJOP que já vinha desenvolvendo o PROVITA, sendo neste mesmo 

ano, assinado, também, pelos Estados da Bahia e do Espírito Santo, convênio para 

                                                 
27 Dado obtido no documento institucional Expansão do Programa de Apoio e Proteção a Testemunhas, Vítimas e 
Familiares de Vítimas da Violência – 1ª fase. 
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implementação do PROVITA, após trabalho de articulação realizado pelo GAJOP 

nesses Estados. 

O processo de expansão progrediu de tal forma, que atualmente o PROVITA é 

executado nos Estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, 

Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.     

Em 1999 surge o PROVITA Brasil28 com o papel de promover a expansão e 

realizar o monitoramento do programa, contando para isso com o apoio do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ao mesmo tempo em que 

permanece o investimento em capacitação para as equipes multidisciplinares, inclusive 

promovendo intercâmbio entre os técnicos das equipes de Pernambuco, Bahia e 

Espírito Santo. 

Este também é o ano da promulgação da Lei Federal nº 9.807, que regulamenta 

o PROVITA, cujo formato contou com a intensa participação do GAJOP, que discutiu e 

propôs o conteúdo dos artigos do citado documento.   

Na ótica do GAJOP, a instituição da Lei tornou realidade à definição de normas 

para a implementação dos programas estaduais; proteção dos réus e colaboradores da 

justiça. Estrutura o modo de funcionamento, elenca as medidas compreendidas pelo 

PROVITA e define os requisitos para o ingresso. 

Em 2000 o GAJOP responsável pelo monitoramento do PROVITA, constrói as 

dimensões avaliativas do programa que até hoje são empregadas, com apenas algumas 

alterações de nomeclatura. Sendo elas: dimensão política, equipe, voluntariado e 

beneficiário. Nesse aspecto, destaca-se que o monitoramento contava com assessoria 

técnica nas áreas jurídica e psicossocial. 

Além disso, neste ano ocorre o I Curso de Especialização em Direitos Humanos e 

Proteção a Testemunhas, ministrado pelo Departamento de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que teve como participantes os 

técnicos do PROVITA dos diversos Estados da Federação, inclusive do GAJOP. 

                                                 
28 Atualmente o PROVITA Brasil recebeu a denominação de Programa Federal e de Central já tendo sido também 
denominado de Central Nacional do Programa de Proteção. 
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É importante lembrar que nesse período o GAJOP já detectava uma crise em 

decorrência de seu rápido crescimento, mas, ainda assim, assume a execução do 

PROVITA Acre, cuja operacionalização ocorreu de fato em abril de 2001, estando o 

GAJOP dessa forma, em quatro frentes de execução do PROVITA: Programa de 

Pernambuco (1996), Programa Federal (1999), Programa do Acre (2001) e 

Coordenação do Monitoramento Nacional. 

O PROVITA amplia ainda mais suas demandas institucionais, e o GAJOP passa 

os anos subseqüentes (2001 a 2003) dedicando-se a executar as atividades relativas ao 

mesmo conforme previa os convênios de cooperação técnica, tendo participado nesse 

período, dos seminários e oficinas nacionais de capacitação técnica29, momento em que 

se reúnem todos os técnicos, representantes dos Conselhos Deliberativos e Entidade 

Executora para tratar de temas afetos ao programa. 

Além disso, o GAJOP também participou de atividades em alguns Estados que 

efetivaram encontros para divulgar e tratar das questões do PROVITA localmente, bem 

como integrou os encontros do Fórum Permanente do Sistema Nacional de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas composto por representantes do Colégio Nacional 

dos Presidentes dos Conselhos Deliberativos e Fórum de Entidades Gestoras/ 

Executoras30, com o último encontro tendo ocorrido entre 17 e 19 de outubro de 2007.  

O programa se expandiu para os Estados supracitados. Merecendo atenção o 

fato de que o Estado do Rio Grande do Sul também possui um programa de proteção, 

mas que não segue os moldes do PROVITA, sendo um programa totalmente estatal 

denominado PROTEGE, que é apoiado pelo Governo Federal, mas é um caso único, 

pois o governo federal investe na proposta PROVITA desde de 1998, quando passa a 

apoiar financeiramente o programa em tela. 

  A partir de 2005 o PROVITA passa por um processo de avaliação interna pelo 

GAJOP, como parte integrante do Desenvolvimento Institucional ocasionando mudanças 

significativas na forma de compreender e atuar junto ao Programa, conforme veremos 

no tópico a seguir. 
                                                 
29 De acordo com registro institucional ocorreram cinco seminários e oficinas técnicas nacionais nos anos de 2001, 
2002, 2004, 2006 e 2007. 
30 Conforme documentos obtidos junto ao GAJOP há o registro da existência de 04 encontros ocorridos nos anos de 
2002, 2003, 2004 e 2007. 
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Ressalta-se neste breve histórico que desde o seu inicio, o GAJOP teve e tem 

participação ativa nos rumos do PROVITA. No discurso dessa entidade da sociedade 

civil sobre a execução do programa citado, sempre esteve presente como objetivo 

sensibilizar o Estado (União e Estados Membros) a desenvolver autonomamente um 

sistema de apoio e proteção às testemunhas e seus familiares, reconhecendo que 

embora se trate de atribuição originária do Estado, cabe também às entidades da 

sociedade civil participar desse programa. 

Pelo exposto, os aspectos significativos para a compreensão do tema em 

discussão nos parecem ter sido os seguintes: O PROVITA se configura num modelo que 

recebeu embasamento de experiências internacionais; foi elaborado por entidade da 

sociedade civil; é executado pela sociedade civil através de convênio de cooperação 

técnica com o Estado; e nasceu com o intuito de atuar na perspectiva dos direitos 

humanos, ao menos no que se refere ao ponto de vista da entidade que o fomentou. 

Com isto, mais uma vez consideramos importante dizer que as condições 

objetivas para a participação direta na execução de programas como o PROVITA, por 

entidades da sociedade civil, estavam dadas. E o mais interessante nesse contexto é 

que a idéia, o formato da proposta e a participação ativa da sociedade civil foi gestada 

por uma ONG, num período de evidente consolidação do ideário neoliberal no Brasil.   

Possivelmente uma estratégia desse porte, ocasiona conseqüências no cotidiano 

dessa execução para as pessoas diretamente envolvidas, mas para compreender essa 

questão, é preciso entender quais são os pilares estruturantes do PROVITA e quais as 

bases que estão fincadas a parceria entre o Estado e a ONG GAJOP, que assume 

papel de destaque no processo de criação e evolução do programa de proteção. 

 
2.3. A lógica de funcionamento do PROVITA 
 

Inicialmente é mister destacar que, conforme vimos anteriormente, o PROVITA 

tem seu marco legal datado de 13 de julho de 1999, através da promulgação da lei 

9.807. Com tal fato tendo ocorrido, somente quatro anos após o GAJOP ter iniciado a 

primeira experiência de execução do programa no Estado de Pernambuco, e após o 

modelo se encontrar em vigência em três estados da federação (Pernambuco, Bahia e 

Espírito Santo).  
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Outro relevante documento legal sobre o PROVITA se configura no Decreto Lei 

n° 3.518, datado de 20 de junho de 2000, que regulamenta o funcionamento do 

programa citado. 

Isto posto, podemos inferir, a partir das legislações especificas descritas acima, 

que a porta de entrada do programa ocorre através de uma solicitação de ingresso que 

pode advir do próprio interessado; do Ministério Público; do Delegado de Polícia; do Juiz 

e dos demais órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos 

humanos, Art. 5º da Lei 9.807/99. 

 Em seguida esse pedido é apresentado ao órgão executor, que o remeterá para 

avaliação do Conselho Deliberativo, instruído da manifestação do Ministério Público e 

dos pareceres jurídicos e psicossociais do caso, elaborado pela equipe técnica do 

programa, contratada pelo órgão executor para desempenhar as tarefas afetas ao 

Programa de Proteção. 

Frisa-se que a decisão do Conselho Deliberativo pelo ingresso ou não da 

testemunha no programa também é feita a partir da análise de cinco pontos principais, 

conforme consta nos artigos 1º e 2º da lei 9.807: situação de risco, colaboração da 

testemunha e/ou vítima no procedimento criminal, personalidade e conduta compatíveis  

com as restrições e normas do PROVITA; inexistência de limitações à liberdade e 

anuência do protegido.  

Decidido pelo ingresso no PROVITA, a testemunha e seu núcleo familiar é 

retirada do seu local de origem31 e inserida, com observância de normas de sigilo e 

confidencialidade, em um novo local de moradia, onde receberão o apoio dos 

integrantes da equipe multidisciplinar e da rede solidária de proteção.   

Torna-se fático a partir do exposto, realizar uma apreciação mais detalhada do 

que o Decreto Lei descreve sobre o papel do Conselho Deliberativo Federal, Órgão 

Executor Federal e a Rede Voluntária de Proteção, pois se configuram de acordo com o 

documento citado, nos pilares que estruturam o PROVITA. 

Antes, porém, é preciso esclarecer que as leis estaduais de proteção a 

testemunhas, no geral seguem a mesma orientação da lei e do decreto federal, de modo 

                                                 
31 Nomeclatura utilizada pelo PROVITA para se referir a cidade ou município onde a testemunha tem residência fixa, 
ou local da ocorrência dos fatos que resultou na necessidade de seu ingresso no programa. 
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que quando estivermos tratando de cada uma dessas instâncias que compõem o 

programa, deve-se entender que também estaremos nos remetendo à forma com que 

os Estados – membros que executam o PROVITA se encontram estruturados.  

 
2.3.1. Órgão executor 

 
A responsabilidade desta instância se encontra pormenorizada no Art. 8° do 

Decreto lei, em que consta: compete ao órgão executor federal adotar as providências 

necessárias à aplicação das medidas do Programa, com vista a garantir a integridade 

física e psicológica das pessoas ameaçadas, fornecer subsídios ao conselho e 

possibilitar o cumprimento de suas decisões.  

A atribuição de órgão executor recai sobre uma das instituições representadas no 

Conselho Deliberativo de cada Estado, sendo geralmente a entidade não – 

governamental (na sua maioria ONGs) que compõe os Conselhos que assume esse 

lugar, se responsabilizando dentre outras coisas: pela formação da rede solidária de 

proteção e pela contratação dos profissionais que irão compor a equipe técnica 

multidisciplinar, que são por sua vez, formadas por Coordenador, Advogados, 

Assistentes Sociais, Psicólogos e Apoios Técnicos. 

Ressalta-se que o órgão executor do Programa Federal desde o seu inicio, é a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, através da Coordenação Geral de Proteção a 

Testemunhas, que por sua vez celebrou convênio com a ONG GAJOP 32  para 

desempenhar as atribuições que lhe compete, o que permanece sendo feito na 

atualidade. 

Os demais programas têm como órgãos executores as seguintes entidades: 

• Gabinete de Assessoria às Organizações Populares - GAJOP (PROVITAS Acre, 

Pernambuco); 

• Fundação Desembargador Paulo Feitosa (PROVITA AM); 

• Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais - AATR (PROVITA BA); 

• Associação de Pais e Amigos de Vitima de Violência – APAVV (PROVITA CE); 

• Sociedade Paraense de Diretos Humanos – SDDH (PROVITA PA); 

                                                 
32 Ver tabela anexo 01 
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• Centro Popular de Formação da Juventude (PROVITA DF); 

•  Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos (PROVITA 

ES); 

• Centro de Valorização da Mulher (PROVITA GO); 

• Sociedade Maranhense de Diretos Humanos (PROVITA MA); 

• Centro de Direitos Humanos Marçal de Souza (PROVITA MS); 

• Comissão Pastoral de Direitos Humanos (PROVITA MG); 

• Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS (PROVITA PARANÁ); 

• Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (PROVITA RJ); 

• Centro de Direitos Humanos de Campo Limpo (PROVITA SP); 

• Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação (PROVITA SC).  

 
Sendo possível perceber que as possibilidades de estabelecimento de convênios 

são amplas. No caso dos Estados-Membros, relembramos que são as Secretarias de 

Justiça, Direitos Humanos ou de Segurança Pública que firmam o convênio com as 

Organizações não-governamentais. 

Podemos dizer que as competências do órgão executor, em linhas gerais, são as 

seguintes: 

• Elaboração de parecer sobre o caso que originou o pedido de ingresso para 

subsidiar a decisão do conselho deliberativo; 

• Oferecer às pessoas protegidas acompanhamento psicossocial e jurídico; 

• Providenciar o apoio necessário ao cumprimento de obrigações civis e 

administrativas por parte dos usuários; 

• Formar e capacitar a equipe técnica contratada para realizar as tarefas do 

PROVITA; 

• Requerer ao Serviço de Proteção ao Depoente Especial (SPDE) custódia 

policial, provisória, das pessoas ameaçadas, até deliberação do Conselho ou 

enquanto persistir o risco; 

• Efetivar traslado (deslocamentos para local seguro) dos ingressos no PROVITA; 

• Formar Rede Solidária/Voluntária de Proteção; 

• Elaborar manual de procedimento do programa; 
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• Adotar os meios necessários à preservação da identidade, imagem e dados 

pessoais dos protegidos e protetores; 

• Garantir sigilo dos arquivos e dados com informações sigilosas; 

• Notificar as autoridades afetas ao caso sobre inclusão ou exclusão de usuários 

no programa; 

• Promover intercâmbio entre os estados e o distrito federal acerca dos programas 

de proteção.  

Como podemos identificar as atribuições do órgão executor são imensas, pois 

cada uma delas requer uma competente rede de articulações, bem como uma logística 

de recursos humanos e materiais para dar conta da proteção que vai desde as questões 

de segurança, ao apoio para re-inserção da testemunha e seus familiares no local em 

que se encontram sendo protegidos.  

 

2.3.2. Conselho Deliberativo 

 
O Conselho Deliberativo se configura em instância decisória superior, com cada 

Estado-Membro que executa o PROVITA tendo seu próprio Conselho, sendo eles 

compostos por representantes de órgãos governamentais e não governamentais.  

Nos Artigos 6° e 7°, do Decreto 3.518/2000, e nas leis estaduais encontram-se 

descritas às atribuições desta instância e quais órgãos devem estar presentes na sua 

composição.    

Entre as atribuições se destacam: decidir sobre os pedidos de admissão e 

exclusão do programa; fixar o valor máximo da ajuda financeira mensal aos beneficiários 

da proteção; deliberar sobre questões relativas ao funcionamento e aprimoramento do 

programa; dentre outras.  

No que se refere ao funcionamento, chama a atenção o fato dos diferentes 

Conselhos Deliberativos, não possuírem relação de hierarquia entre si, tendo assim, 

cada um deles, autonomia decisória e principalmente de atuação no âmbito dos 

diferentes Estados que estão adstritos. Um exemplo que podemos citar para ilustrar o 

que falamos é o modo de atuação do Conselho Deliberativo do Estado de Pernambuco 

e do Estado do Acre que possuem a mesma entidade executora, a ONG GAJOP.  
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Enquanto o primeiro tem uma freqüência de encontros mensais, o Conselho 

Deliberativo do PROVITA Acre não efetivou, em 2007, nenhuma reunião no período 

inserido entre os meses de janeiro a outubro do corrente ano. Por outro lado, enquanto 

o PROVITA Acre, que iniciou suas atividades em 2001, teve regulamentado em 2003 

sua Lei Estadual, o PROVITA Pernambuco, que foi pioneiro, em 1996 na execução do 

PROVITA, ainda não possui Lei Estadual, com as discussões sobre esse tema, tendo 

inicio factual no âmbito do Conselho, apenas no segundo semestre de 2007. 

Outro aspecto, diz respeito à rotatividade de pessoas que representam as 

entidades integrantes dos Conselhos Deliberativos o que sem dúvida prejudica que essa 

instância realize suas atribuições de forma adequada, pois há sempre uma necessidade 

de recomeçar, haja vista os conselheiros, em geral, não realizarem a divulgação do 

programa dentro das entidades que representam no Conselho.  

Além disso, por ocasião de participação em evento denominado “X Reunião 

Nacional dos Programas de Proteção às Testemunhas Ameaçadas”, ocorrido entre os 

dias 17 e 19 de outubro de 2007, tivemos a oportunidade de obter a informação, através 

de um dos debatedores da mesa que teve como tema: A Atuação e Autonomia dos 

Conselhos Deliberativos, de que os conselheiros são vítimas de pressão governamental 

e das próprias instituições que representam. 

 Essa pressão é feita, segundo o debatedor, no intuito dos conselheiros atuarem 

de maneira diferenciada do que preconiza a Lei 9.807/99, com vistas a beneficiar 

pessoa ou entidade, sob ameaça de ser substituído em suas funções. 

O debatedor em tela, membro do Conselho Deliberativo do PROVITA Ceará, 

trouxe à tona essa realidade para enfatizar a necessidade dos conselheiros manterem 

uma unidade e apoio mútuo, a fim de terem melhores condições de efetivar o 

enfrentamento desse tipo de conduta das instituições e dos governos.  

 Em relação ao art. 7°, a discussão que se tem tido nos dois últimos anos é sobre 

a composição paritária entre os órgãos estatais e não-estatais. Nesse ponto destaca-se 

que o PROVITA tem historicamente uma composição nos seus Conselhos em que a 

representação da sociedade civil se restringe a uma organização ou no máximo duas, 

com os demais membros sendo formado por autoridades públicas, principalmente do 

sistema judiciário.  
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Um exemplo é o Conselho do PROVITA Pernambuco, formado por 01 

representação da Secretaria de Justiça, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; 01 

representação da Secretaria de Defesa Social; 01 representação do Ministério Público 

Estadual; 01 representação do Tribunal de Justiça e 01 representação da Sociedade 

Civil Organizada – ONG GAJOP. 

Outro exemplo é a composição do PROVITA Acre33 formado pelas seguintes 

entidades: 01 representação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública; 01 

representação da Justiça Federal; 01 representação do Tribunal de Justiça; 01 

representação do Ministério Público Federal; 01 representação do Ministério Público 

Estadual; 01 representação da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa e 01 representação da sociedade civil organizada – ONG Rede Acreana de 

Mulheres e Homens. Sendo possível perceber, mais uma vez, que as representações 

não seguem o parâmetro da paridade34.  

Essa discussão, para algumas entidades da sociedade civil, tem sido relevante, 

pois partem da compreensão que a presença majoritária de representações do sistema 

judiciário na constituição dos conselhos deliberativos, tem limitado a análise dos casos 

apenas ao aspecto jurídico. Esse tipo de situação vem, no entendimento dessas 

entidades, impedindo a possibilidade de que outros focos de análise, com o semelhante 

grau de importância possam também ser trazido, a exemplo do social e do psicológico. 

Com isso se apresenta ser então necessário que mudanças possam ser 

efetivadas na composição dos conselhos deliberativos, a fim de suprir essa lacuna. 

Nesse aspecto, ressalta-se a aprovação da lei n°. 13.371, de 19 de dezembro de 2007, 

que regulamenta o PROVITA Pernambuco, e que, dentre outras providências, altera a 

composição das entidades representativas do citado conselho. 

Nesse sentido, é importante relatar que no dia 25.04.2008 o Conselho 

Deliberativo do PROVITA Pernambuco realizou a sua primeira reunião com a nova 

configuração, que é a seguinte: 01 Representante da Secretária de Desenvolvimento 
                                                 
33 Destaca-se que apesar do GAJOP ser a entidade executora do PROVITA Acre, a mesma não tem representação no 
Conselho Deliberativo. Inicialmente essa ausência foi proposital a fim de preservar o sigilo, e num segundo momento, 
quando se concluiu que o risco da entidade integrar o conselho diminuiu significativamente, não houve ações efetivas 
do conselho acreano para realizar a modificação na lei estadual que garantisse a representação da entidade executora.   
34  O único PROVITA que declarou durante a X Reunião Nacional dos Programas de Proteção às Vítimas e 
Testemunhas ameaçadas possuir um Conselho paritário foi o do Estado de São Paulo. 
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Social e Direitos Humanos; 01 representante do Poder Judiciário; 01 representante do 

Ministério Público; 01 representante da Secretaria de Defesa Social; 01 representante 

de entidade não-governamental executora do Programa; 01 representante da 

Articulação Estadual do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; 01 representante 

do Conselho Regional de Psicologia; 01 representante do Conselho Regional de Serviço 

Social e 01 representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pernambuco e 

01 representante do Poder Legislativo.  

Vale lembrar que essas modificação e ampliação do Conselho só foram 

possíveis, a partir de sugestões advindas da ONG GAJOP, durante apreciação da 

proposta do projeto de lei que regulamenta o PROVITA Pernambuco, encaminhada para 

a entidade, pelo Conselho Deliberativo pernambucano. 

 

2.3.3. A Rede Voluntária de Proteção.  

 
O Art. 9° do Decreto Lei descreve que a Rede Voluntária de Proteção é o 

conjunto de associações civis, entidade e demais organizações não-governamentais, 

que se dispõe a receber, sem auferir lucros ou benefícios, os admitidos no Programa, 

proporcionando-lhes moradia e oportunidade de inserção social em local diverso de sua 

residência. 

Parágrafo único. Integram a Rede Voluntária de Proteção: as organizações sem 

fins lucrativos que gozem de reconhecida atuação na área de assistência e 

desenvolvimento social, na defesa dos direitos humanos ou na promoção da segurança 

pública e que tenham firmado com o Órgão Executor ou com entidade com ele 

conveniada termo de compromisso para o cumprimento dos procedimentos e das 

normas estabelecidas no Programa.    

 Neste artigo se encontra descrita uma estratégia historicamente utilizada pelo 

programa para prestar apoio e proteção aos usuários, qual seja, realizar acordos junto a 

pessoas e entidades que, através de Termo de Compromisso, desenvolvem atuação 

voluntária, ou a baixo custo para o PROVITA.   

Além disso, a rede voluntária de proteção se configura no que se convencionou 

chamar o lastro de legitimidade da sociedade civil para o Programa de Proteção, pois 
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segundo o exposto, essas pessoas e entidades parecem possuir um imenso potencial 

para agir na integração dos mesmos ao local em que se encontram sendo protegidos, 

com vistas a reiniciarem suas vidas de modo que possam alcançar os meios 

necessários para permanecer neste local após o término da proteção.  

 Para tanto, existe toda uma orientação do programa35 em relação à formatação 

desta rede voluntária de proteção cujos integrantes são, em sua maioria, distribuídos 

nas categorias denominadas: colaboradores (pessoas ou entidades que se vinculam ao 

PROVITA através de campanhas para arrecadação de doações, programas de geração 

de renda, etc); prestadores de serviços (profissionais liberais que realizam atendimentos 

gratuitos ou a baixo custo dentro das especialidades que possuem) e protetores 

(pessoas que se tornam referência para os usuários do programa, auxiliando-os com 

informações e ações para que esses usuários consigam se estabelecer no novo local de 

moradia).  

 Neste âmbito, a título ilustrativo, verifica-se que o PROVITA Bahia desenvolveu 

uma cartilha denominada Projeto Rede de Voluntários – Perspectiva de Fortalecimento 

Sócio-Político, material este, confeccionado com o intuito de socializar com os demais 

PROVITAS as estratégias que utilizou para a criação de uma rede voluntária de 

proteção destinada ao atendimento dos usuários do Programa. Destaca-se que os 

dados das pessoas e entidades que decidem integrar a rede voluntária do PROVITA em 

cada Estado são mantidos em absoluto sigilo pelos operadores do sistema de proteção.   

Por outro lado, o programa tem historicamente se ressentido de uma atuação 

efetiva do Estado para efetuar a articulação do Programa de Proteção com as demais 

políticas públicas. Contudo, essa matéria tem sido pauta de discussão em grande parte 

dos encontros nacionais, cujo tema, a exemplo da X Reunião dos Programas de 

Proteção, resultou na elaboração de uma Carta36, que dentre outras recomendações 

indica, no item re-inserção social, que: o Governo federal, o Distrito Federal e os 

Estados devem articular as diferentes Políticas Públicas (saúde, educação, habitação, 

assistência social) à política de proteção de testemunhas. 

Nesse sentido, percebe-se que ações por parte do Estado devem ser adotadas, a 

fim de contribuir com o processo de inserção social dos usuários.      
                                                 
35 Descritos em Manuais de Procedimento do Programa de Proteção. 
36 Ver anexo 02 – Documento carta de Fortaleza. 
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2.3.4. A “Parceria” entre o GAJOP e o Estado para execução do PROVITA 

 
Realizada a explanação sobre o PROVITA e sua estrutura de funcionamento é 

relevante que possamos nos deter sobre as características da “parceria”37 a partir do 

que se encontra preconizado em Lei, e sobre o processo critico que o GAJOP vem 

desenvolvendo desde 1998 e intensificado a partir de 2005 sobre as repercussões 

dessa relação para a entidade e para o PROVITA.     

No que concerne à “parceria” é possível identificar no conteúdo do Decreto Lei a 

legitimidade de sua efetivação, quando se encontra descrito no Art. 1° § 1° que: A 

União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes, ou 

termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a 

realização dos programas. 

Para concretizar essa finalidade de execução do PROVITA, desde o inicio do 

programa em 1996, a “parceria” é firmada através da assinatura de um Convênio de 

Cooperação Técnica e de Prestação de Serviços que tem atualmente em geral, a 

seguinte formatação: Secretaria Especial de Direitos Humanos que firma convênio com 

as Secretarias Estaduais de Justiça ou Segurança Pública, que por sua vez firma 

convênio de parceria com entidades não-governamentais para que estas últimas 

executem o programa de proteção, sendo a responsável direta por colocar em prática as 

estratégias de proteção aos usuários do programa. 

Os convênios são constituídos por cláusulas que versam sobre as obrigações de 

cada ente no âmbito do PROVITA. Além disso, existe o instrumento denominado Plano 

de Trabalho onde consta a descrição do projeto, título, identificação e justificativa do 

objeto, cronograma de execução financeira com um cronograma de desembolso entre 

outros itens, orientando os entes conveniados sob o processo normativo38 que rege a 

execução do PROVITA. 

                                                 
37 O termo “parceria” será tratado nesta dissertação sempre entre aspas, pois estou partindo do pressuposto que essa 
relação para execução do PROVITA entre o Estado e a ONG GAJOP é desigual, com o peso da responsabilidade 
pendendo mais no sentido da entidade do que do Estado. 
  
38 De acordo com a Coordenadora do Setor Administrativo Financeiro do GAJOP, esse convênio é elaborado apoiado 
no conteúdo do documento denominado Instrução Normativa n�. 01.  
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Dessa forma, fica evidenciado que o convênio é firmado entre os entes estatais e 

entre esses e entidades não-governamentais, favorecendo o entendimento dos fatores 

que possibilitam que cerca de quinze, dos dezessetes Estados brasileiros que possuem 

programa de proteção, a execução seja exercida por entidade da sociedade civil. 

Dentre essas organizações podemos perceber a existência de fundações, ONGs 

e Associações. Tal fato apenas vem corroborar com o entendimento que convênios com 

entidades públicas não-estatais para execuções das atribuições do Estado são uma 

realidade. 

Essas mesmas entidades assumem no PROVITA papel central: a Execução. 

Portanto, os desafios cotidianos da operacionalização do PROVITA surgem, tendo como 

o elemento de maior relevância a falta de apoio integral do Estado nesta mesma 

execução, pois na medida em que o Estado não cumpre com suas obrigações nesta 

relação dita de “parceria”, o peso da responsabilidade sob a sociedade civil se amplia. 

Nesse contexto, evidenciamos que promover a segurança dos usuários, efetuar 

interlocução com os órgãos públicos para atendimento das demandas dos mesmos, 

efetivar traslado das testemunhas entre outras atribuições, tem se tornando um papel 

cada vez mais complicado para essas entidades. 

Dizemos isso, pois são esferas da execução que não dependem exclusivamente 

da ação das entidades da sociedade civil. Na medida em que o recurso destinado ao 

programa demora a ser depositado para entidade executora, as ações do programa 

sofrem descontinuidade, a exemplo, do repasse de recursos às testemunhas para 

manutenção dos mesmos no programa e efetivação de traslados para audiências ou 

encontro familiar. 

A falta de regulamentação e de ações por parte do Estado que legitimem o 

acesso das testemunhas e seus familiares aos serviços disponibilizados pelos governos 

federal, estadual e municipal de forma a minimizar os riscos de serem localizados 

também se configura num aspecto complicador. 

Diante do reconhecimento dessas dificuldades a ONG GAJOP iniciou no ano de 

2005, um intenso processo de desenvolvimento institucional, que incluiu a avaliação dos 

programas que executa, e no tocante ao PROVITA, reconheceu as dificuldades de uma 
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entidade da sociedade civil executar um programa do porte do PROVITA, nas condições 

atuais em que a “parceria” com o Estado se encontra estabelecida. 

Para iniciar esse processo avaliativo, o GAJOP se propôs a desenvolver uma 

ação critica e ao mesmo tempo propositiva acerca da proteção a testemunhas após dez 

anos de existência do citado programa. Nesse intuito buscou organizar os elementos de 

uma análise crítica do PROVITA e a repercussão que a execução do programa pelo 

GAJOP assume na missão, no projeto político da entidade e nos valores e crenças dos 

profissionais contratados para desenvolver o programa.39 

Sublinhamos que a avaliação do PROVITA realizada pelo GAJOP levou em 

consideração a relação da entidade com o Estado, com entidades da sociedade civil 

(local e executoras do programa) e a com as dimensões do programa desenvolvidas em 

seu interior (Programa Federal, Pernambuco, Acre e Monitoramento) e teve várias 

fases, que resultaram na elaboração de documentos por parte das equipes envolvidas 

culminando com um relatório final, passando por três versões até sua finalização, 

contando para tanto com a participação de profissionais externos que contribuíram com 

as reflexões. 

Na versão final do relatório avaliativo40, podemos identificar o nível de inquietação 

que o GAJOP vivencia em relação à execução do PROVITA, quais sejam:  

 
“1) Estamos verdadeiramente contribuindo, enquanto entidades da 

sociedade civil, atores pertencentes à esfera pública não estatal, com essa 
política de proteção?  2) Estamos, enquanto entidades gestoras do Programa, 
atuando de forma tal que nossa articulação permita imprimir uma direção social à 
política de proteção, sendo capazes de interferir, por exemplo, nas diretrizes, 
sejam elas orçamentárias, políticas ou técnicas? 3) Podemos dizer que o conjunto 
de entidades gestoras do PROVITA compõe a base social desta política?” (p. 09). 

 
Mas, é em outro relatório41 sobre o PROVITA, elaborado com base nos diálogos 

e documentos produzidos pelas equipes e pelo GAJOP, que ficaram evidenciadas 

algumas das dimensões da problemática da execução: 

• O PROVITA levou o GAJOP a efetuar alianças com o Estado; 
                                                 
39 Dados advindos do documento institucional denominado: Memória do GAJOP – Projeto Político – Institucional. 
40 Documento: Re(construindo) Babel: uma reflexão sobre a execução do PROVITA – Marcela Valença e Paulo 
Aguiar – 15 de maio de 2007. 
41 Dados advindos do documento de uso privado do GAJOP denominado, segunda versão do Relatório, elaborado por 
Evanildo Barbosa em novembro de 2006. 
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• A questão da gestão administrativa, técnica e política se tornam um 

problema central na relação com o Estado. Um desses aspectos é o fato 

do Estado determinar unilateralmente regras de funcionamento do 

programa, especialmente no se refere à questão financeira. 

Por esse prisma, a lógica de parceria utilizada na execução, na ótica dos 

integrantes do PROVITA no GAJOP, fica extremamente comprometida, haja vista a 

identificação da ausência de espaços para dialogar e negociar sobre o programa. Isto 

decorre da impressão que o Estado parece não está levando em consideração as 

proposições da entidade nos momentos de negociação e de vigência do convênio que 

formalmente é de cooperação técnica, mas que no plano da realidade parece seguir 

num sentido contrário.  

O relatório citado também deixa evidenciadas algumas das necessidades de ação 

que a entidade precisa adotar para tentar modificar a tônica da relação com o Estado, 

sendo elas: 

• Necessidade de estabelecer diálogo e relações com o Estado, sem se 

confundir com ele, o que significa refletir sobre a operação de política de 

direitos humanos (PROVITA na ótica do GAJOP) num ambiente de Estado 

Mínimo; 

• Retomar o diálogo com as entidades da sociedade civil organizada que 

compõe o PROVITA para discutir o lugar da sociedade civil neste programa. 

Ou seja, o caminho proposto indica o desejo de manter relação com o Estado, na 

perspectiva de constituir o PROVITA numa política de direitos humanos, como a 

entidade preconizou na ocasião da elaboração do programa e, por outro foco, ampliar a 

discussão para fora dos muros do GAJOP, socializando-a para as demais entidades que 

compõem o fórum de entidades gestoras42.  

Nota-se ainda que diversos outros aspectos foram abordados nessa avaliação, no 

entanto o que considero mais importante é que o GAJOP iniciou um processo de crítica 

sobre o lugar da sociedade civil no PROVITA, entendendo necessário rearticular os 
                                                 
42 Esse fórum passou por um período desarticulado, com a rearticulação sendo possível após intenso trabalho do 
GAJOP, que aproveitou o momento do encontro ocorrido em Fortaleza para X Reunião Nacional dos Programas de 
Proteção, onde se encontravam presentes representantes das entidades executoras do PROVITA, para ampliar a 
discussão interna que se encontrava ocorrendo no GAJOP. 
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diálogos com as demais entidades que executam o programa, bem como retomar o 

diálogo com as entidades locais (Estado de Pernambuco) no intuito de coletivamente 

poderem realizar a reflexão e propor alternativas às dificuldades existentes no 

PROVITA. 

Outra questão tratada na avaliação realizada pelo GAJOP sobre o PROVITA e 

que chama a atenção por se configurar num outro aspecto que remete à relação de 

“parceria” e que fortalece o propósito de transferir para as organizações não-

governamentais responsabilidades que a priori seriam do Estado, se refere à rede 

solidária de proteção. 

A finalidade do GAJOP, ao propor a rede de proteção, foi garantir o que 

denominou de base social do PROVITA, que teria na solidariedade e no voluntariado de 

pessoas e entidades comprometidas com os direitos humanos sua lógica de ação. No 

entanto, o que se percebe atualmente é a desvirtuação desse propósito, na medida em 

que a rede não realiza o que preconiza, de acordo com o relatório de avaliação final: 

 
“Com ênfase na dinâmica dos procedimentos do Programa e, em última 

análise, vinculada ao do exercício do voluntariado colaborativo com o Estado e 
complementar à execução dos procedimentos do sistema jurídico, por tempo 
determinado, apenas afirma a idéia de cidadania provisória. O conjunto de 
atividades técnicas não incorpora a construção de vínculos com as Entidades e, 
em termos amplos, com a sociedade civil local, uma vez que a Rede faz uma 
trajetória própria, dissociada dos acúmulos de experiências que fazem a história 
de lutas da sociedade civil pelos direitos humanos, democracia e cidadania. A 
ausência das referências teórico-metodológicas indispensáveis à sua (re) 
construção, a idéia da Rede Solidária não conquista a importância do lugar 
ocupado por uma base social da política de proteção” (p. 12) 

 
Sabemos que as entidades da sociedade civil sempre buscaram manter uma 

postura solidária e voluntária para ampliar e consolidar suas ações, através de redes, o 

que é muito positivo. Mas o problema que surge em relação a esse aspecto, na nossa 

compreensão é quando essa solidariedade / voluntariedade passa a ser 

instrumentalizada, deixando de ser um ato voluntário; feito com quem e para quem se 

deseja, para ser balizado por Termo de Compromisso, com a tônica de obrigatoriedade 

se fazendo presente. 

Nesse sentido, parece que o ato voluntário, agora “obrigatório”, retira do âmbito 

dos direitos às garantias constitucionais de acesso a bens e serviços prestados pelo 
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Estado, pois na medida em que o Estado passa a atuar numa lógica de 

complementaridade, ele deixa de cumprir adequadamente com suas funções, tendo 

ainda como argumentar que as responsabilidades pela precariedade dos serviços são 

das entidades não-governamentais.     

Ainda sobre esse assunto Montaño (2002) afirma que ocorre uma modificação na 

resposta das seqüelas da questão social, que agora passa a se assentar nos valores da 

solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e da ajuda mútua, como podemos ver 

abaixo: 

“Nesta passagem, a função social da resposta às refrações da ‘questão 
social’ deixa de ser no projeto neoliberal, responsabilidade privilegiada do Estado, 
e por meio deste conjunto da sociedade, e passa a ser agora de auto-
responsabilidade dos próprios sujeitos portadores de necessidades, e da ação 
filantrópica, ‘solidária-voluntária’, de organizações e indivíduos. A resposta às 
necessidades sociais deixa de ser uma responsabilidade de todos (na 
contribuição compulsória do financiamento estatal, instrumento de tal resposta) e 
um direito do cidadão, e passa agora, sob a égide neoliberal, a ser uma opção do 
voluntário que ajuda o próximo, e um não-direito do portador de necessidades, o 
cidadão pobre”. (p. 22).   

 

Situação esta que desafia diariamente as entidades da sociedade civil executoras 

do programa em cada estado, haja vista a diversidade de pessoas que ingressam no 

programa, requerendo, cada uma, atenção especial às suas especificidades (alcoolistas, 

usuários de entorpecentes, usuários com histórico na criminalidade, com deficiência 

física, etc), bem como a ausência de apoio estatal para legitimar e agir em prol da 

criação dos meios que garantam os subsídios ao acesso sigiloso desses usuários aos 

bens e serviços sociais.  

Além disso, as entidades executoras têm que responder por problemas como 

ausência de recursos, perante os usuários e equipe contratada, nos períodos e que se 

processa a renovação do convênio, tendo que a entidade ter também que assumir e 

lidar com as questões dos direitos trabalhistas dos profissionais das equipes, pois nisto 

o Estado não tem responsabilidade direta, uma vez que quem contrata os profissionais 

são as entidades executoras do PROVITA. 

Outra questão que a “parceria” possibilita é ampliação dos convênios com 

entidades da sociedade civil para proteção do depoente especial43, conforme consta no 

                                                 
43 A denominação do que se entende por depoente especial se encontra descrito no Decreto 3.518/2000. 
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Art. 11° § 2° do decreto lei que diz: Cabe ao Departamento de Polícia Federal, do 

Ministério as Justiça, o planejamento e a execução do Serviço de Proteção, para tanto 

podendo celebrar convênios, acordos, ajustes e termos de parceria com órgãos da 

Administração Pública e entidades não-governamentais. 

Atualmente esse serviço de proteção é disponibilizado pelo Estado através do 

Serviço de Proteção ao Depoente Especial (SPDE), localizado em Brasília. No entanto 

esse espaço tem dado mostras de insuficiência para dar conta do quantitativo de 

pessoas que necessitam do serviço, já existindo indicativo, nos diálogos mantidos entre 

a União e os Estados-Membros para que se instaurem os SPDEs estaduais, no intuito 

de garantir o mínimo de eficácia de proteção para esse público. 

 Mas não podemos deixar de dizer que para tal situação também existe a 

possibilidade de serem firmados convênios com entidades não-governamentais, 

conforme consta no artigo citado acima. Nada impede que esse fato previsto em lei, 

possa, a qualquer tempo, fazer com que o Estado firme convênio ou parceria com 

empresas, por exemplo, de segurança privada para desempenhar essa atribuição, numa 

evidente lógica de terceirização de serviços, sob o argumento de que por esse meio 

será possível atingir uma maior eficácia no atendimento.     

Pelo exposto, o que parece é que o Estado tem deixado a desejar em relação às 

suas atribuições, no que concerne à “parceria” com as entidades não-governamentais 

na execução do PROVITA, uma vez que no geral, o Estado tem se restringido a efetuar 

o repasse dos recursos aos governos estaduais; supervisionar e fiscalizar se ao final de 

cada convênio os recursos foram utilizados conforme acordado; promover oficinas de 

capacitação técnica e seminário de proteção a testemunhas, uma vez a cada ano.  

Esses são apenas alguns dos muitos problemas que as entidades da sociedade 

civil vivenciam e que precisam ser analisadas, discutidas e propostos 

encaminhamentos, sob pena de se chegar a um esgotamento de possibilidades que 

pode culminar em um intenso risco para essas entidades. 

É preciso que as organizações não-governamentais se mantenham atentas e 

informadas para que possam realizar as críticas construtivas e evitar que sucumbam às 

tentações de acreditar que as relações entre o Estado e sociedade civil não sejam 
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permeadas de tensões, pois sem prestar atenção a essas questões podem corre o risco 

de serem cooptadas e perderem sua identificação com as lutas populares. 

Compartilhando dessa preocupação institucional, concentramos a pesquisa na 

busca de tentar conhecer como os elementos do ideário neoliberal estão expressos na 

execução do PROVITA. Isto no que se refere à perspectiva de dois grupos específicos: 

profissionais e usuários, vez que o surgimento do PROVITA parece ter conexão com o 

indicado no PDRE que, por sua vez, possui características defendidas pelo ideário 

neoliberal quando propõe ações que levam a uma diminuição do papel do Estado. 
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CAPITULO III 
 
 

A PESQUISA DE CAMPO JUNTO AOS PROFISSIONAIS 
DO PROVITA NO GAJOP E DOS USUÁRIOS DO PROVITA PERNAMBUCO 

 
Nesse capitulo, estaremos descrevendo as etapas de construção da pesquisa. 

Nesse bojo, detalhamos como a pesquisa foi elaborada, o tipo de pesquisa, de técnicas 

e instrumentais utilizados; como foi feita a seleção dos entrevistados e procedida à 

análise das entrevistas.   

 
3.1. A elaboração da pesquisa 

 
Inicialmente esclarecemos que a pesquisa não se principia apenas quando 

ingressamos no campo de estudo, mas sim, no processo de sua elaboração, quando as 

certezas que pensávamos existir se transformam em dúvidas, e essas, por sua vez, 

geram novas certezas, de modo que o formato original do projeto passa por várias 

alterações até que, após recorrente processo de objetivação / subjetivação / objetivação, 

toma corpo e se aproxima do que se deseja investigar. 

O trajeto que percorremos para efetivar a escolha de um tema de pesquisa em 

detrimento de outro se configurou numa tarefa árdua que requereu, dentre outras 

coisas: definição do tema, avaliação das condições objetivas - financeiras e humanas - 

para a realização da pesquisa, sensibilidade, empenho e assunção de 

responsabilidades. 

  A definição do tema levou praticamente um ano para ser delineado após 

sistemáticos diálogos com a orientadora e contribuições das integrantes da banca de 

qualificação do mestrado44, de forma que hoje podemos afirmar que o tema relativo ao 

                                                 
44 Etapa do Programa de Pós-Graduação do Mestrado que avalia o projeto e identifica as melhorias que precisam ser 
efetivadas para que o trabalho científico possa ser apresentado na etapa final do Mestrado denominado Defesa da 
Dissertação, que geralmente ocorre até o final do segundo ano do curso. 
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objeto de estudo passou por alterações, mas não perdeu sua essência, pois a área de 

interesse permaneceu inalterada. 

Afirmamos ainda que o respeito e a confiança devem fazer parte da relação 

orientando/orientador para que possamos realizar um trabalho ao lado de um 

profissional que apóia, compreende e confia em nosso potencial. Esse aspecto pode 

não parecer importante de inicio, mas a empatia e o respeito entre os mesmos são 

extremamente relevantes nessa trajetória. 

Em relação à questão financeira se faz necessário reconhecer que os custos de 

uma pesquisa realizada fora das fronteiras da região metropolitana do Recife ou mesmo 

de Pernambuco, o que seria uma possibilidade real pela abrangência que o objeto de 

pesquisa tem no Brasil, seriam muito elevados, se tornando inviável para a 

pesquisadora arcar com os valores referentes aos deslocamentos e estadias. Ficou 

então evidente que o estudo deveria ocorrer dentro do limite territorial do Estado de 

Pernambuco. 

Quanto ao aspecto humano teve peso relevante desempenhar a tarefa de efetivar 

a pesquisa, pois o Mestrado é um exercício de conhecimento que cabe unicamente ao 

pesquisador - realizar, analisar e sistematizar. 

Tal questão tornou necessário que a escolha do tema possibilitasse, no tempo 

existente para a conclusão do mestrado, a defesa da dissertação. Nesse âmbito, deve-

se estar atento, pois nem sempre é possível que o primeiro formato proposto de 

pesquisa tenha condições de ser efetivado, portanto, estar aberto a novas sugestões é 

uma condição essencial. 

A sensibilidade para captar as questões presentes e que interessam ao estudo 

junto ao público pesquisado, o empenho para não desistir e a assunção de 

responsabilidades são também aspectos que consideramos primordiais para quem se 

dispõe a cursar o mestrado, pois por vezes, nos sentimos pressionados pelos problemas 

do cotidiano, o que causa a sensação de que não é possível dar conta de tantas 

atribuições. 

Mas, apesar dos transtornos e de termos vivenciado essa fase com grande 

intensidade durante todo o período do mestrado, resolvemos seguir adiante, pois, após 
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praticamente sete anos de trabalho no PROVITA, tivemos a necessidade de trazer à 

tona as inquietações que essa experiência suscitou. 

 Nesse âmbito, não podemos deixar de lado o fato de também sermos parte 

integrante do que estamos investigando, na medida em que estamos diretamente 

inseridos na realidade estudada por atuarmos em função técnica no PROVITA no 

GAJOP, o que faz com que o olhar para o Programa seja diferente daquele de um 

pesquisador externo ao PROVITA. 

 Entretanto, essa situação nunca se refletiu em problemas, desde o momento que 

escolhemos desenvolver a pesquisa no próprio local de trabalho, vimos nisso a 

conveniência de associar o conhecimento à atividade laboral. Ou seja, estava posta a 

oportunidade de pesquisar e, ao mesmo tempo, integrar a pesquisa.  

Essa escolha propiciou algumas facilidades para obtenção dos dados, quais 

sejam: 

 O fato da pesquisadora, durante sete anos, integrar o corpo profissional da 

instituição campo de pesquisa, existindo assim uma relação profissional e de 

amizade com os profissionais entrevistados, proporcionando um ambiente 

favorável e de confiança para obtenção das informações para a pesquisa; 

 Observação constante do campo de pesquisa, gerador de um arcabouço 

riquíssimo de informações; 

 Contato diário com as equipes PROVITA e Coordenação Colegiada GAJOP, 

favorecendo a renovação dos acionamentos institucionais para o atendimento 

das necessidades da pesquisa; 

 Facilidade de acesso aos documentos institucionais e usuários do PROVITA; 

 O conhecimento de toda a dinâmica do PROVITA. 

  
  Nesse sentido, é relevante ressaltar a acolhida dispensada durante todo o 

processo da pesquisa. Contudo, vale lembrar o grande desafio de vivenciar os lugares 

de pesquisador e técnico do PROVITA ao mesmo tempo. Essa linha divisória se 

mostrou extremamente tênue, e muitas vezes, convergiram no mesmo sentido. Porém, 

avaliamos que tal situação não foi um problema, ao contrário, apresentou-se como um 

espaço de contribuições valiosas na vivência dessa experiência.    
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Outro aspecto importante nesse percurso foi o de aprendemos a compreender o 

campo como possibilidade de identificar novas questões e não apenas para confirmar o 

que já se considerava conhecido. Isto favorece a exigência da atenção constante dos 

objetivos propostos para concretização da pesquisa, principalmente quando o 

pesquisador se encontra diretamente envolvido com o campo que pretende analisar, 

como é o caso em pauta. 

 
3.2. Tipo de pesquisa 
 

Nesse processo de elaboração da pesquisa foi necessário eleger dentre dois 

tipos de pesquisa: quantitativa e qualitativa o que melhor responderia aos nossos 

questionamentos. 

A pesquisa quantitativa foi por décadas o modelo privilegiado de análise nas 

ciências sociais em conformidade com o modo de pesquisa desenvolvida pelas ciências 

da natureza. No entanto, consideramos relevante a reflexão de Martinelli (1999), quando 

relata que este tipo de pesquisa é insuficiente para trazer à tona as concepções do 

sujeito, porém, no máximo, ela consegue atingir uma leitura ampliada e macrossocial 

dos fenômenos.         

Ainda de acordo com Martinelli (1999), a pesquisa qualitativa permite o exercício 

de diálogo do pesquisador com o sujeito da pesquisa e principalmente a participação 

deste último no processo de conhecimento. Tal aspecto possibilita o contato direto com 

o sujeito sendo possível reconhecer a sua singularidade, a sua experiência social e o 

reconhecimento de que conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o conhecimento 

de sua experiência social. 

Neste âmbito, desenvolvemos a proposta metodológica focada na pesquisa 

qualitativa por possibilitar uma interação com o sujeito da pesquisa, em condições 

diferenciadas daquela que poderia ser oferecida por uma pesquisa realizada com foco 

apenas nos aspectos quantitativos. Ressalta-se também, conforme a autora 

supracitada, não é o número de pessoas que vai prestar informação que está 

interessando, mas sim, o significado que estes sujeitos têm em função do que estamos 

buscando com a pesquisa. 
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Destaca-se que a unidade de análise para estudo do PROVITA foi a organização 

não-governamental GAJOP que, como vimos no capítulo anterior, tem relação direta 

com o surgimento do PROVITA, sendo a entidade citada um lócus de estudo 

privilegiado por ter elaborado a proposta do programa de proteção brasileiro, além de, 

mesmo após doze anos de execução, permanecer ocupando lugar de referência para as 

demais esferas do programa de proteção no Brasil.  

Ressaltamos que ter o GAJOP como unidade de análise do PROVITA contribuiu 

sobremaneira com a diminuição dos custos financeiros para efetivar a pesquisa, ao 

mesmo tempo em que não exigiu a solicitação de licenças do local de trabalho para 

realização do estudo em razão da autora desta pesquisa desempenhar suas funções 

laborais naquele mesmo local. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de coleta das informações 

 
Feita a escolha pelo tipo de pesquisa e de estudo que foi desenvolvido no 

processo investigativo, relataremos a seguir as técnicas utilizadas para a obtenção dos 

dados para a pesquisa. 

Nesse bojo, destacamos a utilização da técnica observação livre das atividades 

institucionais (reuniões técnicas, reuniões institucionais, diálogos informais) tendo como 

instrumento para registro o diário de campo e a técnica entrevista individual semi-

estruturada, tendo como instrumento o tópico guia. 

Em relação à observação, é relevante dizer que o diário de campo permite 

realizar a descrição por escrito de todas as manifestações que o pesquisador observa 

no campo de investigação, além do registro das anotações das reflexões do mesmo. 

O inicio dos registros no diário ocorreu no dia 18 de junho de 2007, quando já nos 

encontrávamos em campo dialogando com os responsáveis pelo GAJOP em busca de 

autorização para entrevistar os usuários. Além disso, destaca-se que nesse período, os 

PROVITAS no GAJOP estavam sem recursos, resultando em relevantes problemas 

financeiros para a entidade. 

A finalização dos registros ocorreu no dia 10 de outubro de 2007 quando também 

nos encontrávamos em vias de concluir as entrevistas com os usuários, o que ocorreu 
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no dia 15 de outubro do mesmo ano e quando avaliamos estarmos de posse de material 

suficiente para ter uma dimensão dos aspectos relevantes sobre a execução do 

PROVITA por uma entidade não governamental. 

No que concerne à técnica da entrevista, concordamos com Minayo (1997) que a 

entrevista pode ser entendida como uma conversa a dois, com propósitos bem 

definidos, em que é possível obter-se dados objetivos e subjetivos, que se caracteriza 

por uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da 

fala, além de se configurar num meio de coleta de informações sobre determinado tema 

científico. 

Nesse sentido avaliamos que a entrevista semi-estruturada é a técnica que 

melhor se adequa à proposta em foco, pois é definida por Triviños (1987) como: 

“Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida oferece amplo campo 
de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 
foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa”. (p.146). 

 

Essa técnica pressupõe alguns passos que devem ser seguidos para obtenção 

dos dados, sendo eles: socialização com os entrevistados dos objetivos da entrevista, 

forma de registro (escrito, gravado, filmado, outros), horário e duração da entrevista, o 

estabelecimento de ambiente descontraído que favoreça a empatia entre entrevistador e 

entrevistado e, por fim, elaboração das perguntas de forma que gradualmente 

consigamos realizar os questionamentos centrais do tópico guia. 

O tópico guia tem a função de atuar como “lembrete” para o qual o entrevistador 

deve se voltar para não se perder do foco central, o que não significa que deva ser 

rígido, mas sim, possuir uma lógica que possibilite a flexibilização se no decorrer da 

pesquisa se mostrar necessária, ou seja: 

“Um bom tópico guia irá criar um referencial fácil e confortável para uma 
discussão, fornecendo uma progressão lógica e plausível através dos temas em 
foco [...] é, contudo, como sugere o título, um guia, e não nos devemos tornar 
escravos dele, como se o sucesso da pesquisa dependesse só disso”. (Bauer; 
Gaskell, 2005, p. 67). 
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Ainda sobre esse tema, frisamos que em virtude de terem sido pesquisados dois 

grupos – profissionais e usuários - elaboramos dois tópicos guias. Em ambos, 

construímos os questionamentos de forma a permitir que inicialmente os entrevistados 

respondessem questões preliminares sobre o programa, em seguida emitissem 

respostas acerca da execução do PROVITA, a partir do tempo de permanência e lugar 

que ocupam no mesmo, e, por fim, respondessem sobre as sugestões de mudanças 

para o programa.  

Como material para coleta das informações da pesquisa também utilizei 

documentos de domínio público e privado, sendo eles: folders de divulgação do 

PROVITA elaborados pelo GAJOP; Estatuto do GAJOP; Relatórios institucionais 

avaliativos sobre o PROVITA e Convênios entre Estado e a ONG GAJOP para 

execução do PROVITA e Legislação especifica que regulamenta o PROVITA: Lei 

9.807/99 e Decreto-lei 3.518/2000. 

 

3.5. Seleção dos entrevistados 
 

No que se refere à seleção dos entrevistados, Triviños (1987) relata que na 

pesquisa qualitativa não há um método específico para essa seleção, cabendo ao 

pesquisador decidir sobre os aspectos positivos e negativos para escolha de 

determinado grupo em detrimento de outro, sendo indispensável para tal o que 

denomina de imaginação social científica. 

Nesse âmbito, para a presente dissertação, elegemos dois grupos para serem 

entrevistados: usuários e profissionais do PROVITA. 

Em relação ao primeiro grupo cabe especificar que é formado pelos usuários 

ingresso no PROVITA Pernambuco, preferencialmente há mais de dois anos, haja vista 

se configurar num grupo que, por possuir um maior tempo de vivência no interior do 

programa de proteção, pode nos oferecer melhor subsídio de informações. 

Frisamos que dentro das quatro dimensões do PROVITA executadas pelo 

GAJOP, apenas os programas do Acre e Pernambuco efetivam acompanhamento direto 

aos usuários. Como no período da pesquisa atuávamos na função de coordenadora da 



 79

equipe acreana, a escolha por entrevistar os usuários do PROVITA Pernambuco, nos 

pareceu coerente pelo distanciamento existente.  

Dizemos isto, pois por atuar no programa de proteção pode-se inferir que 

tínhamos conhecimento prévio do perfil dos usuários do PROVITA Pernambuco ou 

acesso irrestrito aos mesmos, mas isto não é realidade, vez que o trabalho é 

desenvolvido de forma que as informações não circulam livremente, principalmente as 

relativas à localização dos usuários no interior do PROVITA. Por isso mesmo, esse 

grupo de usuários, é o ideal para participar da pesquisa em tela.   

Contatar os usuários requereu autorização da Coordenação do Colegiado GAJOP 

e da Coordenação do PROVITA Pernambuco. Para tanto, fizemos uma exposição sobre 

o conteúdo da pesquisa, apresentamos o modelo do tópico guia que seria utilizado, 

além de termos respondido aos questionamentos sobre o uso das informações obtidas. 

A coordenação do colegiado, após diálogo, permitiu o acesso aos usuários 

através de carta de anuência, contribuindo com a pesquisa durante todo o processo 

investigativo.  

A coordenação do PROVITA Pernambuco questionou: a equipe poderá ter 

acesso ao conteúdo da transcrição das entrevistas? Por onde essas informações vão 

circular? O que demonstrou preocupação acerca das informações que podem aparecer 

e que não podem ser reveladas para não prejudicar a proteção dos usuários. 

Para o primeiro questionamento sinalizamos que não, informando ser o conteúdo 

integral das transcrições mantido apenas na relação entrevistado/entrevistador, 

esclarecendo que o resultado da pesquisa poderá ser acessado através da dissertação.  

O segundo questionamento obteve como resposta que o produto final da 

pesquisa circulará pelo meio acadêmico; que a pesquisa não tem interesse em revelar 

dados sigilosos dos usuários no programa, como por exemplo, o local onde se 

encontram protegidos, mas sim, sobre o ponto de vista dos mesmos sobre o programa a 

partir do lugar de usuários. Ao mesmo tempo ficou patente não estarmos interessadas 

na relação equipe/usuário especificamente. 

Esclarecidas as dúvidas, fizemos levantamento sobre o quantitativo de usuários 

que estavam próximo ao perfil estabelecido, e cujo acesso não oferecia grandes 
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obstáculos. Neste âmbito, definimos um quantitativo de cinco usuários, conforme o 

quadro abaixo descrito: 

       Quadro 2: Quantitativo, condição e tempo de ingresso no PROVITA 

Entrevistado45 Condição no PROVITA Tempo de ingresso 
Michele Familiar de testemunha 02 anos e 05 meses 

Júnior Testemunha 01 ano e 03 meses* 
Kelly Testemunha 03 anos e 11 meses 

Francisca Familiar de testemunha 02 anos e 05 meses 
Mariana Testemunha 02 anos 

 

* O tempo de ingresso se distancia do prioritariamente estabelecido para a pesquisa. Contudo, avaliamos 
pertinente entrevistar o usuário, diante da impossibilidade de contatar outros usuários que se adequavam 
ao período de tempo desejado para a pesquisa.    

O segundo grupo foi formado pelos profissionais das equipes do PROVITA 

(Pernambuco, Programa Federal e Monitoramento) que desempenham suas atividades 

na ONG GAJOP, há mais de dois anos, por entendermos que são estes os indivíduos 

que possuem as informações mais contundentes à compreensão dos objetivos 

pretendidos com esta pesquisa. 

Frisamos também que a necessidade de priorizarmos definição do tempo de 

ingresso dos usuários no PROVITA e de atuação dos profissionais no mesmo é 

relevante pelo fato da existência de uma elevada rotatividade de profissionais e usuários 

no programa. 

Excluímos desse universo, os profissionais da equipe Acre, pelo fato de atuarmos 

no interior do mesmo.   

Identificamos um total de 14 (quatorze) profissionais no perfil selecionado, destes 

07 (sete) concordaram em participar da entrevista46. Dos outros 07 (sete) profissionais, 

registra-se que por motivações de cunho pessoal, optaram por não participar da 

pesquisa. 

Feita essas considerações acerca do processo de elaboração da pesquisa, 

passaremos a tratar especificamente da análise das informações obtidas. 

                                                 
45 Os dados pessoais dos usuários entrevistados não foram revelados, no interesse de evitar identificação dos mesmos, 
haja vista encontrarem-se na condição de pessoas protegidas em decorrência do risco de vida. 
46 Os dados pessoais dos profissionais entrevistados não foram revelados, no interesse de preservar a identidade dos 
mesmos, haja vista desempenharem atividade sigilosa. 
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3.6. Procedimento de análise das entrevistas 
 

Inicialmente, procedemos com efetivação das transcrições das fitas K-7, obtidas a 

partir do diálogo mantido com os usuários do PROVITA Pernambuco e profissionais do 

PROVITA no GAJOP. A transcrição dessas fitas foi realizada pela autora da pesquisa 

por considerar a existência de informações sigilosas, portanto a atividade não deveria 

ser compartilhada. 

Por esse motivo, a transcrição se configurou numa das tarefas de maior utilização 

de tempo, pois transcrever na íntegra as falas dos entrevistados e de acordo com as 

regras técnicas requer além de tempo, uma atenção redobrada.  

Os profissionais entrevistados contribuíram sobremaneira com a pesquisa, na 

medida em que se dispuseram a relatar o que era de conhecimento dos mesmos. Mas 

como o grupo de profissionais entrevistados possui informações ampliadas sobre o 

PROVITA foi necessário buscar que os entrevistados focassem as respostas na 

pergunta feita, pois havia ocasiões que adentravam em temas que não estavam 

diretamente relacionadas à questão. 

Vale sublinhar que as entrevistas com os profissionais foram em sua totalidade 

realizadas no ambiente de trabalho devido à impossibilidade dos mesmos em dispor de 

algum outro momento que não fosse os intervalos entre as atividades, gerando alguns 

momentos de interrupções durante a entrevista. 

Em relação aos usuários, as transcrições efetivadas totalizaram o número de 05 

(cinco). Sobre esse aspecto é preciso frisar que durante as entrevistas o grupo familiar 

das testemunhas geralmente se encontrava presente (filhos pequenos, irmãos, 

genitores) e apesar de focar o diálogo com as testemunhas, tal fato não foi sempre 

possível, em virtude das testemunhas se encontrarem tímidas, delegando aos familiares 

as respostas dos questionamentos feitos. 

Mas, tal situação não se configurou em problemas, pois apesar de não 

dialogarem muito, essas duas testemunhas permaneceram presentes durante toda a 

entrevista, além dos familiares demonstrarem apropriação sobre a dinâmica do 

PROVITA. 
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Destaca-se que esse grupo também se mostrou bastante receptivo, havendo 

momentos durante a entrevista que se emocionaram ao falar de alguns temas, tendo 

respondido aos questionamentos sem problemas, pois demonstravam confiança, na 

medida em que foram orientados pela equipe do PROVITA Pernambuco e em seguida 

pela pesquisadora sobre os objetivos da entrevista. 

 O conteúdo das transcrições dos dois grupos resultou num total de 91 (noventa e 

uma) laudas. Após a transcrição, organizamos, por grupos de entrevistados, as 

perguntas e respectivas respostas dos participantes da pesquisa. 

Em seguida, também por grupo, elaboramos quadros para identificar os discursos 

que surgiram e, logo após, organizamos os discursos identificados em quadros, o que 

favoreceu a visualização das questões presentes no relato de cada entrevistado. 

Posteriormente efetivamos reflexões sobre as questões identificadas, levando em 

consideração a pergunta da pesquisa. 

É preciso dizer, nesse momento que a análise das entrevistas realizadas junto 

aos profissionais e usuários do PROVITA foi realizada inspirada na teoria da análise do 

discurso, na linha trabalhada por Michel Pêcheux, por se posicionar dentro de um 

contexto marxista. 

Nesse aspecto cabe destacar que o percurso epistemológico do autor citado 

articula três áreas do conhecimento cientifico: o materialismo histórico; a lingüística e a 

teoria do discurso. 

Neste âmbito, cabe enfatizar no que concerne o materialismo histórico, a área em 

que se concentra o estudo de Pêcheux, a da superestrutura ideológica, e a relação da 

mesma com o modo de produção que domina determinada formação social 

considerada. Para tal, a ideologia deve ser caracterizada por uma materialidade 

especifica articulada sobre a materialidade econômica (PÊCHEUX e FUCHS, 1975, p. 

165). 

A ideologia é colocada em funcionamento através da subalternização do sujeito 

que se encontra sob a influência de uma das duas classes antagônicas do modo de 

produção capitalista e que é assegurada materialmente pelo que Althusser designou 

como aparelhos ideológicos do Estado, dando a impressão ao sujeito, de que o mesmo 
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se encontra exercendo sua livre vontade, quando na realidade está sendo 

constantemente influenciado. 

Assim, é relevante compreender por esse prisma de análise que os discursos dos 

sujeitos estão associados a formações ideológicas. Essas por sua vez, abarcam como 

componente, “uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que 

pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa conjuntura” (p. 166). 

Amaral (2005) relata que a análise do discurso, à luz do materialismo histórico, 

abordada por Pêcheux coloca em prática no processo de análise, noções conceituais 

como condições de produção, historicidade, formação discursiva e formação ideológica, 

num percurso evidentemente diferente daquele habitualmente realizado por outras 

linhas metodológicas adotadas pela análise do discurso.  

A autora relata também que “tratar das condições de produção do discurso requer 

que comecemos por compreender o processo de determinações sociais, políticas e 

econômicas da produção intelectual em geral, designada pela teoria marxista como 

formas de consciência ou formações ideológicas”. (2005, p. 27). 

Nesse bojo, vemos a importância de nos dois capítulos anteriores termos feito o 

resgate dos determinantes econômicos e políticos em que foi construída a produção do 

discurso sobre a execução do Programa de Proteção, por entidades da sociedade civil 

organizada, modelo de execução ainda vigente no PROVITA atualmente.  

Sublinhamos, ainda, que concordamos com a autora, quando a mesma descreve 

que quando a análise do discurso resgata o estatuto do materialismo histórico está 

propondo na realidade uma nova leitura das formas de significação da existência, não 

limitando a análise a um texto ou frase, mas sim à relação desse discurso com o 

processo histórico e as condições de produção que o formou. 

 Pêcheux (1990) destaca, nesse sentido, que “é impossível analisar um discurso 

como um texto, sendo necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de 

um estado definido das condições de produção do discurso”. (p. 79). 

De acordo com Amaral (2005) entendemos que se deve ter como foco durante a 

análise que “o que ocorre no processo de produção do discurso é um complexo 

processo de inter-relação entre sujeitos-falantes e o meio social em que vivem; nessa 
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relação os sujeitos sustentam determinadas posições em relação a determinadas 

formações ideológicas” (p. 32). 

É importante destacar que o funcionamento da análise do discurso, a partir do 

materialismo histórico, tem um movimento de idas e vindas. Sobre esse movimento, a 

autora relata de maneira esclarecedora que: 

- “[...] o processo de análise inicia-se nos textos tomados como dado empírico, 
que aparecem como um todo completo e acabado, que se põe para o sujeito 
como o ponto de partida da investigação. Mas, esse é um todo complexo cuja 
totalidade deverá ser aprendida a partir da identificação do processo sócio-
histórico que o constitui como objeto discursivo. Pode-se, então, nesse 
processo de abstração identificar o discurso que este texto representa; a sua 
memória histórica (interdiscurso), a formação discursiva que representa, a 
formação ideológica que essa formação discursiva representa, a formação 
social que constitui o complexo histórico social determinante do funcionamento 
do discurso. Tem-se então o caminho de volta, o processo de exposição da 
análise que se constitui em um novo concreto pensado. O discurso é explicado 
em sua totalidade [...] as condições de produção envolvem o contexto sócio-
histórico e os sujeitos, imbricados pelas e nas formações ideológicas, produzem 
efeitos de sentido”. (AMARAL, 2007, p. 29). 

 

Isto posto, fica evidenciado que o texto, considerado a materialidade do discurso, 

é a etapa inicial do processo de análise, sendo ele o dado onde o pesquisador busca 

identificar o complexo de discurso (interdiscurso), que por sua vez origina a formação 

discursiva presente nesse complexo. 

Identificada a formação discursiva, verifica-se posteriormente a que formação 

ideológica a mesma se encontra vinculada: se à formação ideológica do capital, que 

divulga idéias e valores do capital; ou se à formação ideológica do trabalho, que divulga 

valores e idéias da classe trabalhadora. Atente-se para a predominância da formação 

ideológica do capital, que por ser a classe dominante, possui os meios favoráveis à 

disseminação de seus ideais, sendo através dela que o capital desempenha uma de 

suas funções ideológicas que é “dissimular evidências de parceria entre as classes para 

manutenção da ordem vigente, a de dominância do capital”. (2005, p. 25); 

Nesse processo é relevante destacar que todas as etapas da análise se 

encontram imbricadas pela formação social capitalista, formada pelas relações sócio-

históricas mantidas entre duas classes fundamentais: os detentores dos meios de 

produção e os que vendem sua força de trabalho, que por sua vez, possuem objetivos 

contrários e estão em permanente luta. 
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 Realizado esses esclarecimentos, reiteramos que a análise das entrevistas no 

presente texto dissertativo foi feita sob inspiração da análise do discurso, vez que não 

foram seguidas rigidamente todas as etapas descritas acima por Amaral (2007).   
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CAPITULO IV 
A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS PROFISSIONAIS 

DO PROVITA NO GAJOP E DOS USUÁRIOS DO PROVITA PERNAMBUCO 
 
 

No decorrer do presente capítulo, estaremos realizando a análise do conteúdo 

das entrevistas. Para tanto é essencial esclarecer que alguns dados das entrevistas 

foram modificados (nome dos entrevistados, de pessoas relacionadas ao PROVITA, 

localidade onde os usuários foram acolhidos no PROVITA etc) para preservar 

informações sobre os entrevistados e sobre a operacionalização do PROVITA. Todos os 

dados modificados estarão destacados em negrito. 

Também é importante relatar que as perguntas dos tópicos guias destacadas 

para análise se referem às que consideramos poder emitir respostas ao questionamento 

e aos objetivos da pesquisa. Neste sentido, salientamos quatro perguntas realizadas 

aos profissionais e duas feitas aos usuários.  

Enfatizamos ainda que apesar do destaque de algumas perguntas, no processo 

de análise se encontra presente o conteúdo de respostas que os profissionais e 

usuários emitiram para outros questionamentos. 

Sendo assim foram analisados os enunciados relativos às seguintes questões: 

1. O papel do Estado na execução do PROVITA na versão dos profissionais, sendo 

identificado durante a análise três papéis: financiador, articulador de políticas 

públicas e executor; 

2. O papel da sociedade civil na execução do PROVITA em que os profissionais 

destacam quatro papéis: de executora, ações terceirizadas, dependentes dos 

recursos do Estado e formadora em direitos humanos; 

3. Dificuldades dos usuários do PROVITA na perspectiva dos profissionais nas 

quais foram citadas situações relativas à morosidade jurídica dos processos em 

que as testemunhas se encontram inseridas, bem como a impunidade; o 

cumprimento das regras e normas de segurança; o desemprego e a insegurança 

das testemunhas na reconstrução de suas vidas e a distância dos familiares. 
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4. Dificuldades dos usuários no PROVITA sendo destacadas pelos próprios 

usuários as seguintes situações: distância dos familiares, o cumprimento das 

normas e regras de segurança, ausência de emprego e moradia e recurso 

financeiro do PROVITA. 

5. Modificação na execução do PROVITA proposta pelos profissionais e usuários 

cujas respostas versavam, por um lado, sobre o aperfeiçoamento do atual modelo 

de execução e, por outro, propõe uma total mudança no formato da execução 

citada.     

Explicado o conteúdo da análise efetivada, passaremos neste momento a nos 

debruçar sobre os enunciados que constam nas entrevistas realizadas junto aos 

profissionais e usuários do PROVITA.    

 
4.1. - O papel do Estado na Execução do PROVITA na versão dos profissionais (Anexo 

06). 

 
No que concerne ao papel do Estado na execução do PROVITA foi identificado, a 

partir do relato dos mesmos, ao responderem o questionamento: Como você avalia o 

papel do Estado na execução do PROVITA? a presença de três papéis relevantes. 

Destaca-se que os papéis citados por cada profissional entrevistado encontram-se 

marcados com um X, conforme descrito no quadro a seguir: 

 
               Quadro 3: Entrevistados – Papel do Estado na execução do PROVITA 
 

Entrevistados Papel do Estado na execução do PROVITA 
Profissionais Financiador Articulador de Políticas Públicas Executor 

Carlos X X  
Júlia X   
Maria X X  
Ialê X  X 
Rita X   
Márcio X   
Bruno   X 

 

Pelo exposto, fica inicialmente evidenciada que os profissionais entrevistados 

avaliam que o Estado vem desempenhando um papel de ente financiador do PROVITA. 

Também consideram que a realização do repasse financeiro tem sido uma ação limitada 

do Estado em relação ao programa, conforme consta os enunciados descritos abaixo:  
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- “O Estado ele faz assim, ele só entra com o dinheiro e só” (Carlos); 

- “... tem sido assim de extrema ausência, né, tem sido mero repassador de 
recursos, única e exclusivamente”. (Júlia); 

- “(...) ela (A União) dá conta da questão financeira e mal. Porque se for ver a 
questão dos recursos, ela é sempre abaixo do que a gente precisa” (Maria); 

- “Eu acho que o Estado é falho”. (Ialê); 

- “Cômodo. Como repassador de dinheiro, que depois que repassa cobra 
resultados e crítica” (Rita); 

- “(...) na verdade eu acho que essa política sofre dos mesmos males de outras 
tantas, assim se a gente for para a política de saúde, de segurança, enfim de 
todas que você lembrar aí, você vai ver que de fato a participação do Estado 
não é como a sociedade espera que o Estado se porte”. (Márcio). 

 
Os aspectos que levam os profissionais a identificarem o Estado no papel de 

financiador parecem ter como um dos elementos o reconhecimento desse ente como o 

responsável pela sustentação financeira do PROVITA, que desde o inicio de sua 

execução, em 1996, por entidades não-governamentais, é realizado através de recursos 

advindos do governo federal e dos governos estaduais que possuem programa de apoio 

e proteção. 

Nesse sentido é preciso relembrar que os recursos disponíveis são repassados 

para a entidade executora do PROVITA em cada estado–membro, através da assinatura 

de convênio de cooperação técnica e prestação de serviços firmado entre o governo 

estadual e entidade não-governamental. 

Destaca-se que ao final de cada convênio a continuidade dos acordos firmados e, 

por conseguinte, o repasse de recurso, pode ser renovado ou não. Em caso positivo, 

novo aporte financeiro é repassado para que a entidade executora permaneça 

realizando as atividades do programa citado.  

É justamente nesse âmbito que as questões relativas ao financiamento parecem 

ocorrer, pois no cotidiano da execução, os problemas financeiros do PROVITA, que se 

mostram mais evidentes nos momentos de renovação do convênio, ocasionam a 

necessidade dos profissionais terem que lidar com as conseqüências da ausência de 

recursos. 

Essa ausência provoca uma importante diminuição na dinâmica de atividades que 

os profissionais precisam desenvolver junto aos usuários, inclusive no que se refere à 
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manutenção destes últimos no programa (alimentação, aluguel, pagamento de água e 

energia), bem como do pagamento de pessoal, deslocamentos para audiências, 

encontro familiar etc. 

Um exemplo desse problema pode ser verificado no PROVITA Pernambuco que 

tem uma meta atual de atendimento de 100 (cem) pessoas. O montante financeiro 

solicitado para o convênio no período de 2007/2008 se encontra orçado em R$ 

1.227.000,00, sendo R$ 748.000,00 (recurso da União) e R$ 479.000,00 (recurso 

advindo do Governo do Estado de Pernambuco)47. 

Acontece que o recurso disponibilizado diz respeito à execução para o período de 

oito, nove meses no máximo. O atraso na liberação dos recursos para a entidade 

executora finda por resultar numa restrição de tempo para que os profissionais 

desempenhem as atividades próprias de sua área de conhecimento. A dedicação de 

tempo dos profissionais para resolução dos problemas, principalmente junto aos 

usuários, decorrentes dessa ausência/atraso no repasse do recurso favorece a 

compreensão das criticas que os mesmos realizam sobre o desempenho do Estado no 

papel de financiador do PROVITA. 

É nesse sentido que entendo que o relato da entrevistada Maria se refere, pois 

quando diz que apesar de financiar, o Estado mal dá conta desse papel, além das 

dificuldades de negociação entre Estado e entidades executoras acerca do valor do 

recurso, o reiterado atraso no repasse para as entidades surge como uma situação que 

precisa ser superada. 

As anotações realizadas no diário de campo, sobre os impactos do atraso de 

recursos para execução dos PROVITAs no GAJOP também pode oferecer uma 

dimensão de como essa situação ocasiona dificuldades no cotidiano de trabalho dos 

profissionais. 

Durante praticamente todo o período de observação – três meses e vinte e dois 

dias – o atraso/ausência de recursos esteve constantemente presente nos diálogos 

institucionais, haja vista, que em períodos diferenciados, mas próximos entre si, os 

PROVITAs (Acre, Pernambuco e Programa Federal) no GAJOP estavam sem recursos 

para desempenhar as atividades relativas à execução.  
                                                 
47 Informação fornecida pela coordenação administrativa – financeira do GAJOP no dia 14.03.08. 
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Isso decorre devido ao processo de renovação do convênio que se inicia antes do 

término dos recursos, e de mais uma vez ter demorado meses para ser concluído, pois 

não se trata da primeira vez que tal situação ocorre, resultando numa descontinuidade 

no repasse financeiro para o programa.  

O agravante nesse contexto, é que pela primeira vez, os três PROVITAS no 

GAJOP se encontravam sem recursos ao mesmo tempo (entre os meses de junho e 

julho de 2007), não sendo possível um programa auxiliar financeiramente o outro, como 

já havia sido feito em ocasiões anteriores quando o GAJOP, diante da mesma situação 

de atraso de recursos, utilizava dessa estratégia para garantir a efetuação de 

pagamentos essenciais. 

Sobre esse problema, integrante do setor Administrativo Financeiro do GAJOP, 

no dia 29 de junho de 2007, relatou que a ausência de recursos dos três PROVITAS tem 

dificultado sobremaneira as ações institucionais em relação ao programa de proteção, 

levando o GAJOP a agir num sistema de “apagar incêndios”: retirar dinheiro de outro 

programa institucional para quitar débitos urgentes que forem surgindo, tais como: 

pagamento de aluguel de proprietário que não deseja esperar que o dinheiro do 

convênio esteja liberado; pagar salário de funcionária em licença maternidade; repassar 

recurso para manutenção dos usuários. 

No entanto, esse tipo de estratégia ocasiona posteriormente problemas 

orçamentários para a entidade, tendo que se desdobrar para regularizar toda a situação 

financeira dos PROVITAs através de justificativas que expliquem a motivação da 

efetivação de movimentação financeira de um programa para o outro.  

Um exemplo disso ocorreu em 2005, quando o GAJOP utilizou recursos próprios 

para arcar com os custos do PROVITA Acre, no valor de aproximadamente trinta e três 

mil reais, com o ressarcimento para a entidade tendo sido feito pelo governo do Acre, 

após praticamente dois anos de sucessivas e constantes cobranças por parte do 

GAJOP.  

No período de observação do campo de investigação foi possível identificar ainda 

que o Programa Federal e o PROVITA Pernambuco também se encontravam 

vivenciando dificuldades financeiras, e diante disso, no dia 18 de junho de 2007, 

integrante da equipe do PROVITA Pernambuco, em conversa conosco, desabafou com 
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tristeza: “Meu Deus! Não temos dinheiro para fazer nada. Estamos nos reunindo para 

quê? Não tem dinheiro para executar. Uma usuária que tem poupança é que nos 

emprestou dinheiro para fazermos algumas atividades de urgência na semana 

passada”.  

Ainda dentro desse contexto, no dia 29 de junho do mesmo ano, integrante da 

equipe do Programa Federal revelou que os técnicos tinham realizado 09 (nove) 

triagens, já tendo 06 (seis) ingressos deliberados, mas como 08 (oito) Estados ainda 

estavam sem convênio renovado, era inviável efetivar os ingressos citados48. 

Pelo exposto o problema não se encontra localizado no GAJOP, na medida em 

que outros Estados, cujas entidades executam PROVITA, também vivenciam 

dificuldades financeiras em relação ao programa.  

Assim é possível identificar que o problema de repasse de recurso reside tanto na 

esfera Estadual como da União, com as entidades executoras tendo que fazer 

reiteradas cobranças junto ao Estado para que o mesmo efetue o repasse financeiro no 

prazo para evitar a descontinuidade. 

Outra compreensão sobre o papel que o Estado poderia desempenhar no 

PROVITA, mas não desempenha, reforçando o aspecto considerado pelos entrevistados 

como acomodação e omissão do Estado é o relato de dois entrevistados sobre a 

importância desse mesmo Estado atuar como articulador de políticas públicas. 

- “(...) existe uma ausência da União em relação a fazer a articulação das políticas 
nacionais, então pensar a questão da saúde, da educação, do trabalho, todas 
essas questões mais macro que a União tem a estrutura, tem a função, tem a 
responsabilidade de assumir pra si, ela não dá conta”. (Maria).   

- “O Estado. Ele deveria ter o papel de articulador dessa política, de facilitador 
desta política, se é que a gente pode chamar de política, porque eu não entendo 
que seja.” (Carlos). 

 

Essa articulação de que falam os profissionais se refere ao papel que o Estado 

poderia realizar caso propiciasse ações integradoras entre o PROVITA e as políticas 

públicas de saúde e educação, por exemplo, pois dessa maneira entende–se que as 

                                                 
48 O programa federal é responsável pelo encaminhamento de casos federais para os estados em que o PROVITA é 
desenvolvido, vez que em todos eles existe na meta de atendimento uma cota parte destinada aos casos federais. Com 
oito Estados sem convênio renovado (metade dos programas estaduais) as dificuldades de ingresso desses casos fica 
evidente.    
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entidades executoras teriam melhor condição de propiciar aos usuários, apoio e 

proteção, de forma segura. 

  Pelo relato dos entrevistados, deduzo que essa situação é trazida em decorrência 

de alguns fatores presentes no cotidiano de execução do programa de proteção. Dentre 

eles sublinho os seguintes: a rede voluntária de proteção, na realidade dos PROVITAS 

no GAJOP tem dado mostra de insuficiência para responder pela (re)inserção social dos 

usuários. E que mesmo com a existência de uma rede voluntária, é salutar que o Estado 

possa promover a articulação do PROVITA com as políticas públicas na medida em que 

ele dispõe dos meios e instrumentos legais que podem legitimar o acesso seguro dos 

usuários aos serviços estatais.   

As dificuldades que as entidades possuem para que os usuários acessem, por 

exemplo, o sistema de saúde pública de forma a garantir que os dados dos usuários se 

mantenham preservados, se configura numa realidade. Para tanto, os contatos pessoais 

que os profissionais da equipe possuem nos locais que os usuários precisam acessar é 

o que tem garantido o acesso diferenciado e a preservação dos dados. 

Nesse bojo o entrevistado Carlos refere à ausência do Estado no papel de 

articulador, ocasionando uma sobrecarga de trabalho para os profissionais “O Estado 

(...) ele não ajuda os técnicos a articularem tudo, ele não dá o ambiente ideal para que a 

gente trabalhe, a gente é que fica feito louco correndo atrás de tudo”. 

No entanto, essa é uma estratégia que tem limites e que se encontra à margem 

do que poderia se constituir num direito dos usuários, pois são buscadas soluções, de 

forma isolada, pela equipe de profissionais que atuam no PROVITA. 

O Estado não assume para si a necessidade de legitimar essa ação, de articular 

o PROVITA às políticas públicas. Ao delegar para as entidades da sociedade civil essa 

responsabilidade, através da rede voluntária de proteção e dos profissionais das 

equipes, as condições objetivas para garantir o apoio e proteção aos usuários ficam 

prejudicadas. 

Barreto (2006) relata sobre esse aspecto o seguinte: “(...) a necessidade de 

termos na operacionalização do modelo PROVITA, no que tange ao processo de 

(re)inserção dos usuários, não só a sociedade civil, mas, o Estado numa perspectiva 

que coloque em evidência uma Rede Articulada de Políticas Públicas...” (p. 61). 
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Essa rede articulada, para o atendimento dos usuários do PROVITA, pode se 

configurar numa resposta para o anseio dos profissionais que trazem essa situação 

como problema, pois teriam uma rede de apoio dentro do próprio aparelho do Estado 

que favoreceria o acesso dos usuários à moradia, trabalho, saúde, etc. 

Também foi possível identificar no relato do entrevistado Carlos que, em sua 

opinião, o PROVITA não é uma política pública, o que diverge do entrevistado Márcio 

que cita o programa de proteção como assim sendo. 

As divergências nesse âmbito não foram aprofundadas pelos profissionais 

durante as entrevistas, mas é um aspecto que surge e que deixa transparente a 

existência de compreensões diferenciadas sobre o PROVITA enquanto programa ou 

política pública.  

Tal questão não se restringe a esses dois profissionais por também surgir, no 

ambiente da entidade executora, em diálogos e reuniões institucionais que tem o 

PROVITA como pauta. Quando o assunto emerge, parece-nos que as discussões sobre 

esse tema se encontram atreladas ao formato da execução, na medida em que, sendo 

executado pela sociedade civil, o PROVITA suscita dúvidas: pode ser denominado de 

política pública, ou se configura apenas em mais um programa governamental 

especifico para combate à criminalidade? 

Um outro tema que identificamos durante o diálogo com os profissionais acerca 

da compreensão dos mesmos sobre o papel do Estado se refere à questão da 

execução. Dois entrevistados, além do financiamento, também trazem a compreensão 

de que o Estado deve assumir a execução do programa de apoio e proteção: 

 
- “(...) na verdade o Estado deveria assumir como em outros países”. (Bruno); 

- “Eu acho que o Estado é falho, ele não assume de fato, ele é parceiro e Estado 
não é para ser parceiro, ele é para ser o gestor” (Ialê). 

 
O discurso do entrevistado Bruno deixa evidente que o lugar do Estado no 

PROVITA é o de executor e não apenas de financiador e de monitor como tem ocorrido 

na atualidade. Para tal, argumenta que o programa brasileiro deveria ser efetivado 

conforme é feito em outros países como, por exemplo, Itália e Estados Unidos, onde o 

Estado é o executor direto do programa de proteção, através de polícia especializada. 
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São perceptíveis as preocupações do profissional com a questão da segurança 

dos usuários e equipes no PROVITA. E nesse aspecto, compreende que o Estado deve 

assumir o PROVITA, mesmo com a existência de agentes públicos (geralmente 

policiais) envolvidos em atos criminosos que culminam com o ingresso de usuários no 

programa que se configuram em testemunhas dos delitos cometidos por esses agentes 

públicos de segurança. 

Enquanto isso não ocorre, o entrevistado relata que alguns estados começam a 

implantar o que se denominou “células de segurança”49 para atuar em conjunto com a 

equipe do programa de proteção sempre que necessário. Sendo essa uma questão que, 

também relata, tem originado debates entre os entes envolvidos na proteção, acerca da 

viabilidade e eficácia da implantação dessa “célula de segurança” que seria formada por 

agentes de segurança destinados exclusivamente para atuar na função da promoção da 

segurança das testemunhas e seus familiares e, por conseguinte, de toda a equipe que 

atua no PROVITA.  

  A entrevistada Ialê igualmente evoca que o Estado deveria ser o gestor, o 

administrador do PROVITA, e não o parceiro. Mas ao mesmo tempo em que apresenta 

essa opinião, admite a possibilidade de que a sociedade civil poderia atuar em parceria 

com o Estado no monitoramento, como ocorre atualmente, e na execução que hoje 

ainda é feita pelas entidades da sociedade civil. Mas, diz que, para isso o Estado teria 

que ter mais atribuições, além de monitorar e financiar o PROVITA.   

Nesse âmbito, a execução do PROVITA pelo Estado não é um posicionamento 

unânime entre os profissionais entrevistados, vez ter sido trazida por dois destes 

profissionais. A partir do exposto, podemos inferir pela existência de duas situações: 

uma que identifica o Estado acomodado como ente financiador, que precisa 

desempenhar o papel de articular uma rede de políticas públicas em prol do PROVITA, 

e a outra que também identifica a acomodação e o financiamento, mas sugere como 

alternativa, que o Estado assuma a gestão e execução do programa de apoio e 

proteção.  

                                                 
49 células de segurança pode ser entendido como formada por profissionais com formação e atuação na área de 
segurança pública voltados para desempenhar ações de segurança no PROVITA. 
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Parece que quando se fala que o Estado deve desempenhar seu papel no 

PROVITA, a referência é feita no sentido de que o mesmo deve atuar de maneira 

eficiente no repasse de recurso, evitando a descontinuidade, bem como na articulação 

do programa de apoio e proteção com as políticas públicas de saúde, educação, 

habitação, trabalho, etc. Entendendo-se, portanto que, através dessa ação, o Estado 

estaria fornecendo as condições necessárias para que a entidade executora possa 

realizar, com a equipe profissional contratada, o acompanhamento dos usuários no 

programa, de forma sigilosa, ao mesmo tempo em que garantiria o acesso dos mesmos 

aos bens e serviços prestados pelo Estado. 

Por esse prisma, compreendemos que parte dos profissionais indica que uma 

ação mais ampliada do Estado poderia responder às questões problemas que hoje 

vivenciam no interior do PROVITA. Mas essa ação ampliada não sugere modificação do 

lugar de executor que as entidades não governamentais desempenham no programa, 

contribuindo para que, atividades consideradas não exclusivas do Estado, permaneçam 

sendo desenvolvidas pela sociedade civil, conforme descrito no PDRE.  

Pensamos ainda que na conjuntura atual do Brasil, na qual permanece vigente a 

aplicação do ideário neoliberal, a existência do risco de cooptação ou terceirização da 

sociedade civil ainda se encontra presente.  

A segunda situação identificada que versa sobre a alternativa de que o Estado 

deve assumir a execução do PROVITA, parece-nos estar associada à compreensão de 

que o Estado deve deixar de delegar para outros setores da sociedade a execução 

direta de funções que são de sua competência. Com isto, as entidades da sociedade 

civil que executam o PROVITA poderiam se dedicar exclusivamente ao controle social e 

monitoramento desse programa, funções que possuem condições e competência 

histórica para realizar. 

Além disso, os problemas de gestão de pessoal e financeiro que um programa da 

dimensão do PROVITA ocasiona às entidades passariam a não mais existir. Outro 

aspecto favorável seria que possivelmente a execução pelo Estado teria o potencial de 

fazer com que os demais entes estatais se mobilizassem para promover, dentre outras 

providências: celeridade e eficácia jurídica aos processos das testemunhas ingressas no 
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PROVITA, o que atualmente não ocorre em grande parte dos Estados, levando a 

vivência de situações como a relatada por uma das profissionais entrevistadas: 

 
- “(...) é frustrante diversas vezes você ter que dar a noticia pro usuário de que o 

processo dele acabou, de que não andou, ou de que acabou e que ele não vai 
ser ouvido mais, não vai ser indenizado, que nada aconteceu, que as pessoas 
não vão ser culpabilizadas. É muito frustrante quando você chega pro usuário e 
fala assim: olha o seu processo teve fim, e os acusados foram absolvidos. É 
horrível você olhar na cara dele aquela decepção”. (Rita). 

 
Não queremos dizer através dessa citação que os processos não possam resultar 

em absolvição dos réus. Mas, podemos inferir que possivelmente não levaria anos para 

se chegar a uma definição jurídica dos casos que têm testemunhas do PROVITA 

envolvidas se o Estado fosse o executor desse programa e a sociedade civil realizasse 

o monitoramento.  

Pensamos que, como executor, o Estado poderia se sentir pressionado e 

constrangido a emitir respostas mais rápidas, pois enquanto os usuários permanecem 

nesse modelo em que as entidades da sociedade civil são as executoras, a resposta 

estatal sobre os processos é extremamente demorada. 

Outra situação que possivelmente seria resolvida com rapidez se refere ao maior 

empenho na liberação de recursos destinados ao programa para o ente estatal que 

viesse a desenvolver o PROVITA. Um exemplo disso é o que acontece hoje com o 

programa federal que tem a coordenação geral de proteção a testemunhas (CGPT) 

como órgão executor e, apesar de também ter que passar período sem recursos, existe 

maior celeridade na regularização do repasse, pois o governo federal é pressionado 

diretamente pelos próprios membros do Conselho Deliberativo Federal para que seja 

ágil na liberação dos recursos. 

Nesse caso, como já vimos, a estratégia de ter entidades não-governamentais na 

execução não está dissociada da reestruturação político–econômica vivenciada 

mundialmente a partir da década de 1970, onde o Estado passa por reformas e garante 

com isso, o privilegiamento do mercado nas ações sociais, onde entendemos se insere 

o PROVITA. 

Pelo exposto, é possível identificar que os temas apresentados pelos 

profissionais sobre a compreensão do Estado na execução do PROVITA residem numa 
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critica ao desempenho negativo dessa instância que não é reconhecida como presente 

nessa execução, mas distanciada, trazendo comprometimento no cotidiano de trabalho 

dos profissionais e dos usuários no interior do PROVITA.  

 
4.2 - O papel da sociedade civil na execução do PROVITA (Anexo 07). 

 
Além de procurar reconhecer como os profissionais identificam o papel do Estado 

na execução do PROVITA também avaliamos pertinente conhecer a opinião do grupo 

investigado sobre o papel da sociedade civil na execução do programa citado. Para isto, 

identificamos a presença de quatro papéis relevantes a partir do questionamento feito 

aos profissionais: Como você avalia o papel da sociedade civil na execução do 

PROVITA?  

 
Quadro 4: Entrevistados – Papel da sociedade civil na execução do PROVITA 
 

Entrevistados Papel da sociedade civil na execução do PROVITA 
Profissionais Executora Ações Terceirizadas Dependente dos 

recursos do Estado 
Formadora em 

direitos humanos 
Carlos X    
Júlia X X   
Maria  X X  
Ialê X  X  
Rita X X   
Márcio X  X  
Bruno    X 
 

Um primeiro papel que surge e é relatado pela maioria dos profissionais 

entrevistados, diz respeito à acomodação das entidades da sociedade civil como 

executoras do PROVITA. Vejamos como essa questão se encontra presente nos 

enunciados a seguir: 

 
- “(...) eu vou repetir nesta tecla: a gente é muito cômodo nessa execução, a 

gente não consegue avançar, a gente não consegue ser criativo” (Carlos); 

- “(...) pelo fato da gente entender que o Estado é só repassador de recurso, a 
gente se acomodou com isso, não é? Então a gente recebe os recursos e 
executa”. (Júlia); 

- “Também é falha, muito falha (...) o Estado é fonte financiadora, mas não é a 
fonte responsável. Ele dá o dinheiro e a gente tem que executar do jeito que a 
gente acha que deve (...) acho também que a sociedade civil é responsável, 
porque a gente nunca acionou esse Estado para assumir esse papel”. (Ialê); 
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- “A sociedade civil, da forma como está hoje, está empurrando com a barriga (...) 
as coisas estão sendo feitas na informalidade, no jeitinho, chega lá, não tem 
nada institucionalizado, não tem nada formalizado” (Rita); 

- “Eu acho que as entidades também estão muito acomodadas, assim como o 
Estado (...) porque assim o Estado é acomodado e as entidades que deveriam 
exercer esse papel de pressionar, de provocar, tão meio que conformadas”. 
(Márcio). 

 

É interessante ressaltar que o mesmo ocorreu em relação ao Estado, quando os 

profissionais relataram sobre a acomodação do mesmo como ente financiador do 

programa de apoio e proteção. Ou seja, a acomodação é trazida como uma situação 

existente em ambas as esferas: Estado e sociedade civil. 

Nesse âmbito, considero que o tema da acomodação é relacionado à falta de 

empenho, dos entes governamentais e não governamentais do PROVITA, em 

desenvolver ações que visem estabelecer estratégias que favoreçam o atendimento das 

demandas dos usuários e ofereçam as estruturas humanas, financeiras e logísticas 

adequadas à necessidade do programa.  

Também são relatadas pelos entrevistados as dificuldades das entidades da 

sociedade civil que executam o PROVITA em desenvolver ações políticas que possam 

constranger o Estado, modificar a relação que vem mantendo com o programa, inclusive 

no que diz respeito a assumir a execução.  Situação essa que tem favorecido, entre 

outros aspectos, que a execução ocorra de forma precarizada, terceirizada, conforme 

relata a entrevistada Rita quando cita que atualmente as entidades estão dando um 

jeitinho e empurrando com a barriga a execução do PROVITA. 

Diante dessa realidade outras duas entrevistadas coadunam com Rita quando 

relatam abertamente o entendimento que as entidades estão terceirizadas em suas 

ações: 

“(...) eu sinto que tem alguns Estados que além de ter essa dificuldade de relação 
para com o Estado eles se sentem absolutamente reféns. Estados que são 
reféns sim! Que só executam da maneira como o Estado pede, como o Estado 
manda, não é e ficam terceirizadas mesmo”. (Júlia). 

“(...) então eu acho que a gente se perdeu pelo caminho, algumas [entidades 
executoras] são completamente terceirizadas. Então querem receber seus 
recursos, querem gestar, executar, terem uma equipe e só”. (Maria). 
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Entendemos que a expressão se “perdeu pelo caminho”, aponta para a perda de 

foco das entidades da sociedade civil em relação ao PROVITA vez que o discurso, no 

inicio da execução do programa, era que as entidades deveriam executar, apenas pelo 

tempo necessário a demonstrar ao Estado que era possível existir programa de 

proteção no Brasil. De acordo com essa perspectiva, as entidades ainda deveriam 

exercer um papel político de cobrar do Estado a assunção da responsabilidade pela 

execução. 

No entanto parece que essa ação deixou de ser realizada, de maneira que no 

decorrer desses doze anos de existência do programa, completados em 2008, as 

entidades da sociedade civil permanecem na execução do PROVITA. 

Ressalta-se que consta em documento institucional50 , que ao buscar identificar 

os entraves existentes para a execução do PROVITA, O GAJOP parece concordar com 

o que as entrevistadas citadas relataram, pois, dentre outros aspectos refere o seguinte: 

“a sociedade civil não conseguiu concretizar o seu papel central solidário em 
relação ao programa, passando a ter sua ação terceirizada pelo Estado, o que 
implica na desnaturação do papel social das ONGs”. (p. 07). 

 

Por outro prisma a entrevistada Maria também aponta para a existência de 

entidades que pelo histórico compromisso com a luta em prol dos direitos humanos, 

assumem postura contrária a acima descrita, mas que ainda assim atravessam 

dificuldades para levar adiante discussões e ações ampliadas que possam modificar a 

relação entre as entidades e o Estado.        

O relato da entrevistada Rita aponta que as entidades da sociedade civil 

vivenciam um dilema onde se encontra presente a necessidade de saída da execução, 

ao mesmo tempo em que se preocupam com os impactos desse saída por acreditar que 

o Estado não se encontra preparado para assumir essa execução.  

Essa é ainda uma preocupação que persiste desde o inicio do implemento do 

PROVITA, vez ter sido essa uma das argumentações utilizadas pela sociedade civil para 

assumir a sua execução. No entanto, essa justificativa, após doze anos de execução, 

parece insuficiente para alguns dos profissionais entrevistados que indicam a falta de 

                                                 
50 Documento I Workshop – “O PROVITA em questão: construindo o modelo de sistema estadual para afirmação da 
política pública de proteção”. GAJOP, Recife, maio de 2008. 
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coragem das entidades para se afastar dessa execução e cobrar que o Estado assuma 

o seu papel. 

 Outro tema suscitado aponta que a sociedade civil esta acomodada por depender 

dos recursos públicos para sobreviver, conforme expressões abaixo: 

 
“Como a gente vive de recurso do Estado, e aí é um grande problema das ONGs, 

não saberem como viver sem esse dinheiro, é difícil de pressionar o Estado, eu 
até entendo isso, é uma questão de sobrevivência” (Ialê); 

“(...) quando eu falo que as ONGs tem se acomodado (...) é uma crítica 
acompanhada de uma compreensão. Porque a gente não pode desvincular isso 
do cenário que as ONGs estão vivenciando hoje em dia: escassez de recurso, 
ausência de pessoas qualificadas, muitas vezes, para fazer tudo o que tem pra 
fazer por conta da ausência de recursos”; 

 

Ou ainda quando Maria refere à importância do Estado como sendo fundamental, 

pois acredita que sem ele não seria possível a ONG GAJOP sobreviver. 

Uma justificativa que o GAJOP, através de seus gestores, vem apresentando 

durante reuniões institucionais ocorridas no período de observação para rebater as 

colocações que versam sobre a dependência financeira das entidades, diz respeito ao 

entendimento de que, à medida que a entidade deixa de executar o programa, ela 

também diminui sua necessidade de gastos, vez que o PROVITA ao mesmo tempo em 

que arca com os custos de pessoal e logística, também trás com isso a necessidade de 

que a entidade se adeque a sua dimensão.  

Por essa perspectiva, a entidade não é dependente dos recursos do PROVITA, 

podendo prescindir do mesmo, pois quando toma essa atitude também libera a entidade 

de compromissos financeiros adquiridos em virtude da execução do mesmo. Esse tipo 

de reflexão deixa evidenciado que alternativas existem à situação que hoje as entidades 

vivenciam em relação ao PROVITA.  

Apesar do GAJOP ter tido participação ativa na elaboração do PROVITA, colocar 

em discussão o próprio formato que propôs parece salutar, uma vez que após doze 

anos de execução é preciso que se faça avaliação do programa e a partir da 

identificação dos problemas possa propor mudanças. 

Isto também decorre da constatação de que com o PROVITA as entidades da 

sociedade civil se distanciaram dos seus parceiros históricos, estando mais alinhada ao 
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que o Estado neoliberal preconiza, tornando essencial se efetivar essa reaproximação. 

No entanto o que ocorre, de acordo com a entrevistada Maria, é que algumas entidades 

estão se dispondo a discutir esse lugar de execução no PROVITA, enquanto que outras 

estão acomodadas nesse lugar. 

 A citada entrevistada referiu ainda, que a sociedade civil tem natureza, 

interesses e funções diversas do Estado, desse Estado que tem no seu cerne a defesa 

dos interesses privados, não sendo possível obter êxito prolongado quando entes com 

objetivos diferentes tentam se unir para desempenhar alguma atividade, pois com 

certeza um deles será penalizado e, na relação em tela, a responsabilidade parece 

recair em grande parte sobre as entidades da sociedade civil.    

Um último tema que surge e se distingue dos demais por ter sido citado por 

apenas um profissional, diz respeito à compreensão das entidades executoras como 

formadoras de direitos humanos.   

O entrevistado Bruno destaca a importância das entidades efetivarem um 

processo contínuo de formação em direitos humanos junto ao Estado e à sociedade, 

sendo nesse âmbito, que o mesmo considera que reside a principal contribuição da 

sociedade civil para com o PROVITA. 

  A formação em direitos humanos seria o que diferenciaria o PROVITA de outros 

programas, pois não se limitaria à questão de segurança, mas também de respeito ao 

que preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, e nos demais documentos advindos 

do mesmo (tratados e convenções internacionais que versam sobre os direitos 

humanos). 

Consideramos importante que o entrevistado Bruno tenha trazido essa 

compreensão sobre as entidades da sociedade civil na execução do PROVITA, posto 

que foi com base nesse discurso, de combate à impunidade a partir da perspectiva dos 

direitos humanos, que o GAJOP propôs a constituição do programa. 

 Portanto, o processo de análise da execução do PROVITA pelas entidades da 

sociedade civil deve considerar se os direitos humanos têm conseguido se fazer 

presente nesse cotidiano, pois dessa maneira poder-se-á obter elementos que 

identifiquem em que medida o programa vêm alcançado os objetivos para o qual foi 
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proposto: instituir um programa de apoio e proteção a partir de uma perspectiva de 

respeito aos direitos humanos.    

   Isto posto, os temas identificados parecem desejar justificar, por um foco, que a 

execução PROVITA deve ser realizada por entidades da sociedade civil, e por outro 

foco, aponta para as sérias dificuldades que esse tipo de execução propicia para as 

entidades que têm em seu histórico a luta contra a impunidade e defesa dos direitos 

humanos, como é o caso do GAJOP. 

A primeira situação revela que no discurso dessas entidades, a execução se faz 

necessária, pelo fato do Estado não se encontrar preparado para assumir, haja vista, 

entre outras questões, surgirem a todo o momento denúncias contra seus agentes 

públicos, principalmente policiais, acusados, por exemplo, de praticarem homicídios.  

A tal aspecto, soma-se o discurso do próprio Estado de que ainda não dispõe da 

estrutura necessária para manter o sigilo das informações relativas ao programa, de 

acordo com resposta dada pela coordenadora geral de proteção a testemunhas aos 

membros de uma entidade da sociedade civil que questionaram acerca dos motivos do 

Estado não executar o PROVITA (registro dia 05.10.07). 

No entanto, parece que o discurso das entidades e do Estado contribui para que 

ambos permaneçam com a mesma postura que atualmente se encontram em relação ao 

PROVITA: executor e financiador, respectivamente. 

A afirmativa justifica-se na medida em que o Estado brasileiro realiza reformas 

como o PDRE para legitimar a destinação de recursos a fim de que entidades não-

governamentais possam executar um programa como o PROVITA, ele cria as condições 

para justificar à sociedade que permanece desenvolvendo suas ações, ao mesmo 

tempo em que não tem a preocupação de responder diretamente pelos problemas que 

surgem em relação ao programa, por não se encontrar diretamente na execução.  

O que parece que se intenciona com essa atitude, e que não fica evidenciado 

para o conjunto da sociedade, são os reais propósitos da adoção de uma estratégia 

desse porte, conforme cita Montaño (2002): 

 
- “A verdadeira motivação desta (contra -) reforma, o que está por trás de 
tudo isto, no que se refere à chamada ‘publicização’, é (...) a diminuição 
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dos custos desta atividade social – não pela maior eficiência destas 
entidades, mas pela verdadeira precarização, focalização a localização 
destes serviços, pela perda das suas dimensões de universalidade, de 
não – contratualidade e de direito do cidadão -, desonerando o capital” 
(p.47).  

 

    No que se refere às entidades, o aspecto que requer atenção é que, apesar das 

entidades evidenciarem os crescentes problemas que vivenciam em decorrência dessa 

execução, parte delas permanecem com dificuldades de efetivar o enfrentamento dessa 

situação. 

Sendo importante ressaltar, nesse aspecto, que nos momentos de renovação de 

convênio as entidades executoras ainda parecem não dialogarem entre si, ficando 

evidente que a negociação financeira ocorre de forma isolada entre as entidades, o que 

dificulta uma ação conjunta nos momentos de negociação dos valores do convênio. 

Ressalta-se que geralmente o valor do convênio é pré-determinado pelo Estado, não 

havendo margem de negociação, o que leva as entidades a buscar adequar as 

necessidades do trabalho ao dinheiro que está sendo disponibilizado. Sobre essa 

questão o entrevistado Márcio relatou que: 

  
- “(...) o Estado tem indicado o valor que ele vai repassar, e assim, cada ONG, vai 

inserir seu planejamento dentro daquele valor. //adequar// adequar, se o 
planejamento vai limitar as ações da equipe, vai fazer, inclusive com que a 
equipe deixe de lado algumas atividades que ela considera imprescindíveis, não 
interessa! O que tem interessado é que o dinheiro é aquele. Se der pra você 
fazer tudo que você quer com aquilo, ótimo. Se não der, faça o que dá e ponto 
final. Essa é a mensagem que o Estado tem passado pra gente no meu 
entendimento”. 

 
Para superar essa e outras questões relativas ao PROVITA, o GAJOP tem 

colocado em pauta nos momentos de diálogo com demais entidades executoras e com 

o Estado as dificuldades existentes nessa execução o que considero de suma 

importância para a atual fase do PROVITA. 

É interessante frisar ainda que as situações apresentadas pelos entrevistados 

refletem o momento em que a instituição GAJOP se encontra realizando uma análise 

crítica do PROVITA e seus efeitos na vida institucional, com um dos integrantes do 

programa chegando a relatar no dia 02.07.07 que: 
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- “do jeito que está não dá mais para continuar. Se o GAJOP ainda quiser 

apostar no PROVITA precisa muita coisa se modificar”. 

Esse relato indica a necessidade de rever os aspectos dessa execução que se 

encontra insatisfatória do ponto de vista dos profissionais, não apenas no âmbito do 

GAJOP, mas também no que se refere às demais entidades executoras dos estados – 

membros brasileiros. 

 
4.3 - As dificuldades dos usuários do PROVITA na perspectiva dos profissionais (Anexo 

08). 

 
Nesse item analisamos e efetivamos considerações referentes ao discurso dos 

profissionais acerca das dificuldades vivenciadas pelos usuários no PROVITA. Devemos 

ressaltar que o interesse nesse aspecto se refere às demandas que são apresentadas 

pelos usuários aos profissionais e como são entendidas pelos mesmos.  

Pelo agrupamento realizado as questões que surgiram a partir do 

questionamento: Quais são as dificuldades citadas pelos usuários em relação ao 

PROVITA? foram relacionadas da seguinte maneira: 

 
Quadro 5: Entrevistados – Dificuldades dos Usuários na ótica dos profissionais. 

Entrevistados Dificuldades dos usuários na ótica dos profissionais 

Profissionais Morosidade 
jurídica/Impunidade

Cumprimento 
das regras e 
normas de 
segurança 

Desemprego/Insegurança 
na reconstrução de suas 

vidas 

Distância dos 
familiares 

Carlos X X   
Júlia X   X 
Maria X  X  
Ialê   X X 
Rita X   X 
Márcio X X   
Bruno   X  
  

A morosidade jurídica e o sentimento de impunidade são trazidos pelos 

profissionais como uma das principais dificuldades vivenciadas pelos usuários no 

PROVITA, de acordo com os enunciados relatados a seguir: 
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“(...) uma coisa que deixam eles muito aflito é não saber como é que ta o meu 
processo. Muitos se queixam (...) Assim a grande maioria dos usuários, o 
programa acaba e o processo continua, o tempo do processo é muito maior do 
que o tempo do programa” (Carlos); 

“(...) é uma reclamação constante dos usuários: a morosidade do judiciário” 
(Júlia); 

(...) outra questão fundamental: a falta de resposta jurídica. “A gente, inicialmente, 
achou que estando no programa os processos seriam mais ágeis e, na verdade 
não são.” (Maria); 

“Sentimento de impunidade. Sentimento de aprisionamento e assim, de que são 
os únicos que estão sendo penalizados pelo sistema...” (Rita); 

“Por mais que a gente diga: olha, você sabe que a justiça não funciona no ritmo 
que a gente quer (...) muitas vezes esse caso fica parado, ou seja, a 
continuidade não é consoante com a perspectiva que a pessoa cria quando 
entra no programa”. (Márcio).  

 

Os profissionais entrevistados parecem demonstrar que não há prioridade nos 

trâmites dos processos em que os usuários figuram como testemunhas, o que propicia 

demora considerável para serem julgados. 

Essa morosidade, segundo refere o entrevistado Carlos, tem como uma de suas 

conseqüências a saída do usuário do programa antes que o processo tenha sido 

concluído. Nesse âmbito é preciso destacar que no art. 11 da lei 9.807/99 consta que: a 

proteção oferecida pelo programa terá duração máxima de dois anos. E no parágrafo 

único se encontra descrito que apenas em circunstâncias excepcionais é que esse 

prazo poderá ser prorrogado.  

Isto posto, identifica-se, a partir do discurso do entrevistado citado, que esse 

tempo de permanência no PROVITA, ainda que prorrogado, não tem sido suficiente 

para a conclusão do(s) processo(s) que os usuários figuram como testemunhas. Por 

conseguinte, deduz-se que esse elemento favorece nos usuários o sentimento de 

impunidade e aprisionamento citado pela entrevistada Rita: 

- “(...) o problema é que eles se sentem presos e sentem que os algozes 

estão soltos”. 

Tal situação ocasiona a sensação de impunidade para os usuários, que ao 

ingressar no PROVITA têm a sua realidade de vida totalmente modificada, uma vez que 

mudam de local de moradia, além da necessidade de seguirem normas e regras de 
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segurança, que dentre outros aspectos, limitam o direito de ir e vir dos mesmos, 

enquanto que os acusados, no entendimento dos usuários, se encontram “livres”. 

Nessa ótica, a perspectiva, tanto dos profissionais como dos usuários, de que o 

ingresso no PROVITA pode propiciar maior celeridade processual, não se concretiza, 

remetendo a questões históricas do sistema judicial brasileiro que carece de maior 

eficácia nas suas ações.   

 O cumprimento de normas e regras de segurança é indicado por dois 

profissionais como uma dificuldade vivenciada pelos usuários. Sobre esse tema é 

preciso destacar que o PROVITA, inspirado em experiências internacionais elaboram as 

estratégias de segurança necessárias para manter o usuário protegido do grupo ou 

individuo que ameaça sua vida. 

Para tanto, desde o inicio de sua execução, o PROVITA utiliza junto aos usuários 

o instrumento denominado Termo de Compromisso, que orienta em que base a 

segurança será realizada, nesse sentido normas e regras são trabalhadas e têm 

validade enquanto perdurar o período protetivo. 

É sobre o conteúdo desse instrumento, que é de conhecimento dos entes e 

pessoas envolvidas no PROVITA, que os entrevistados Carlos e Márcio se referem. Mas 

vejamos detalhadamente como os mesmos descrevem essa situação: 

 
“No Termo de Compromisso, é proibido sob qualquer hipótese bebida alcoólica. 

Meu Deus do céu, meu Deus do céu, todo mundo toma uma cervejinha, o que 
você não pode é usar bebida alcoólica em excesso...”. (Carlos). 

“(...) e uma dificuldade grande que a gente vem refletindo cada vez mais é de 
lidar com as regras de segurança do programa...” (Bruno). 

  

Ou ainda como relata o entrevistado Márcio: 

 
- “(...) eu acho que o programa continua exigindo das pessoas algumas coisas 

que são esdrúxulas. Assim, que são coisas que foram pensadas lá atrás e que 
são mantidas porque é aquela história: é assim porque é assim e me disseram 
que era assim. Eu entrei aqui, continua assim e vai ser assim sempre, e o 
usuário tem que seguir. E aí, hoje a gente tem simplesmente pessoas que, por 
exemplo, não podem ter um telefone celular, não podem usar uma Internet, não 
é que não possam, mas têm algumas restrições, e isso, no meu entendimento é 
uma coisa que as pessoas se incomodam né, me trazem esse incômodo, e 
quando não se abre muita possibilidade pra mudar isso, as pessoas 
simplesmente descumprem. Então assim, a gente cria dentro desse programa 
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algumas regras e algumas posturas que dificultam essa relação do usuário com 
a gente mesmo né, na medida em que ele sente: eu não posso fazer isso e se 
eu falar que estou fazendo, eu vou ser excluído, eu vou receber algum tipo de 
responsabilidade...” (Márcio). 

 

Pelo exposto, parece existir uma discrepância entre a realidade vivida pelos 

usuários no programa e as regras e normas consideradas essenciais para a 

manutenção da vida dos mesmos. Tal situação, de acordo com o entrevistado, finda 

gerando o descumprimento dessas orientações podendo culminar na exclusão dos 

protegidos do programa. 

É preciso ponderação acerca do que se está exigindo dos usuários, para evitar 

que se cobre algo que já se sabe previamente que não será cumprido. Esse aspecto já 

é pauta de reflexões e de mudanças no conteúdo do instrumento Termo de 

Compromisso utilizado pelo PROVITA. 

O desafio que se encontra presente nesse âmbito é de conseguir elaborar 

estratégias de manutenção da segurança e apoio aos usuários sem desconsiderar que 

são pessoas que vivenciam os problemas da vida em sociedade como qualquer outro 

individuo. Nesse contexto, destaca-se que o programa também protege testemunhas e 

familiares que são dependentes químicos, desempregados, entre outros, sendo 

necessário compreender que, diante dessa realidade, os usuários terão dificuldades em 

cumprir as normas e regras trabalhadas na atualidade. E nesses casos, alternativas à 

exclusão do PROVITA devem ser refletidas e colocadas em prática.            

O desemprego associado à insegurança na reconstrução do futuro é indicado por 

três entrevistados como outra situação que retrata as dificuldades vivenciadas pelos 

usuários no PROVITA: 

- “Acho que a questão atual mais relevante tem sido a questão do trabalho. 
Então, a questão da empregabilidade hoje, a nível nacional é uma questão 
muito séria, e eu acho, como não poderia deixar de ser, que quem ta no 
programa também sofre o rebatimento disso”. (Maria); 

- “Uma outra é não conseguir trabalho para sobreviver sem a gente, não ficar 
independente financeiramente, é o que mais reclamam, especialmente os 
adultos”. (Ialê); 

- “(...) uma grande insegurança de reconstruir sua vida, né, uma dificuldade 
grande, principalmente porque a gente ta tratando de realidade brasileira, 
muitos usuários que chegam sem condição sócio-econômica, as vezes quase 
miserável, e aí a gente tenta propor uma aceleração do estudo e tudo o mais, 
mas a gente ta no mercado e no mercado neoliberal”. (Bruno).  
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O desemprego é uma realidade na sociedade brasileira e que também dificulta 

que os usuários adultos em condições de trabalhar não consigam obter colocação no 

mercado. Essa situação ocasiona uma dependência cada vez maior dos recursos 

advindos do PROVITA, o que, por conseguinte, resulta no receio em relação à saída do 

programa, pois como construir algum projeto de vida quando não se dispõe dos meios 

econômicos para tal? 

É preciso destacar que o PROVITA destina recursos para que os usuários 

possam ter seus custos básicos mantidos enquanto permanecerem protegidos, 

conforme consta no art. 7º da Lei 9.807, inciso V que prevê “Ajuda financeira mensal 

para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a 

pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de 

inexistência de qualquer fonte de renda”. 

Dentre essas despesas se encontra: pagamento de aluguel; energia elétrica, 

água, compra de medicações, recurso para alimentação e transporte dentre outros. O 

acordo sobre os valores de cada uma dessas rubricas é negociado entre os usuários e 

equipe técnica que levará em consideração entre outras questões: o custo de vida na 

cidade em que o usuário se encontra protegido; a existência ou não de alguma fonte de 

renda e recurso disponível no convênio. 

A exigência é de um intenso esforço pessoal desses usuários para conseguirem 

trabalho fixo, pois além das dificuldades de cunho educacional (baixa escolaridade) e 

financeiro (desemprego) não podem, a depender da dimensão do risco, apresentar 

referências trabalhistas anteriores, para evitar que possível empregador da atual 

localidade em que está sendo protegido, entre em contato com local de trabalho anterior 

do usuário, que geralmente se localiza, onde os fatores de riscos para o mesmo se 

encontram presentes, fragilizando a proteção. 

Diante dessa realidade não podemos desconsiderar que o contexto social e 

econômico brasileiro em que a desigualdade de classes é reconhecidamente uma das 

mais elevadas do mundo, o desemprego ocasiona uma luta titânica pela sobrevivência, 

com alguns trabalhadores já não tendo mais possibilidade de serem absolvidos pelo 

mercado formal, como citamos no primeiro capítulo.  
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 Um dado, que exemplifica essa situação de precarização do emprego no Brasil foi 

noticiado, no dia 04.05.2008, no Caderno de Economia do Diário de Pernambuco, onde 

se encontra relatado, que o país se encontra longe de atingir o pleno emprego, haja 

vista a expansão do trabalho informal: 

 
- “(...) o Brasil ainda está longe de atingir o chamado pleno emprego, situação em 

que todas as pessoas que desejam trabalhar estão empregadas. Nesses casos, 
segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a taxa de 
desocupação fica entre 3% e 5%, no máximo. Na avaliação de especialistas, o 
Brasil até reúne condições de atingir um desemprego entre 5% e 6% ao longo 
dos próximos anos, mas o alto grau de informalidade do mercado de trabalho 
impedirá que o país ingresse nesse seleto grupo de países de baixo 
desemprego, como Estados Unidos, Coréia do Sul e muitas nações européias”. 
(TOKARSKI, Diário de Pernambuco, 2008, p. B11). 

 

No caso dos usuários conseguirem emprego formal é ainda mais difícil em 

decorrência de se encontrarem num programa onde o sigilo das informações, 

principalmente sobre os dados pessoais e localização no programa, é essencial e não 

devem ser divulgados. 

  A distância dos familiares foi apontada como mais uma dificuldade comumente 

relatada pelos usuários, segundo três profissionais: 

 
- “Outra reclamação constante é a separação da família, dos amigos do convívio 

né...(Júlia); 
 
- “...ficar longe da família e dos amigos, deixar seu mundo, sua vida, sua 

comunidade, seu território e ter que se inserir em outro lugar, e principalmente 
quando se fala em ficar longe da família, não ter contato direto com a família”. 
(Ialê); 

 
- “Solidão”. (Rita). 

 

Sobre esse aspecto fica evidente que a convivência com parentes, amigos e com 

a comunidade é de suma importância. Como apenas quem ingressa no programa é a 

testemunha e os familiares que integram o núcleo de convivência, manter-se distante 

dos demais parentes e referências é de fato uma dificuldade. Os sentimentos são 

agravados por serem retirados do local onde muitas das vezes passaram toda a vida, 

porém é necessário a fim de que a segurança possa ser preservada.  
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O que percebemos é que as dificuldades não se contrapõem, mas se 

complementam, dando a noção do todo complexo que se vivência no decorrer da 

proteção dos usuários, e questionam em geral as facetas do sistema (emprego; justiça e 

segurança; eficácia do aparato do Estado no cumprimento de suas atribuições jurídicas) 

que não estão respondendo às necessidades do público alvo do programa. 

 No que concerne à análise do discurso dos usuários, ressalta-se que a partir do 

questionamento: Quais as maiores dificuldades em ser usuário do PROVITA? buscamos 

identificar como os usuários vivenciam o programa, considerando não apenas as 

dificuldades, mas também os aspectos positivos e as sugestões de modificações. 

4.4. Dificuldades dos usuários no PROVITA (Anexo 09) 

 
Quadro 6: Entrevistados – Dificuldades dos Usuários no PROVITA 

 
Entrevistados Dificuldades dos usuários no PROVITA 

Usuários Distância dos 
familiares 

Cumprimento das 
normas e regras de 

segurança 

Ausência de 
emprego e moradia 

Recurso financeiro do 
PROVITA 

Michele X X X  
Júnior    X 
Kelly X   X 
Francisca   X X 
Mariana   X  

 

Como é possível identificar, algumas das dificuldades citadas pelos usuários 

entrevistados são as mesmas que foram proferidas pelos profissionais, sendo elas: 

distância dos familiares; ausência de moradia e de trabalho, cumprimento das normas e 

regras de segurança. 

No que tange à distância dos familiares, duas usuárias referiram o seguinte: 

 
“O mais difícil: ficar sem telefonar, sem manter contato com as pessoas que a 

gente mais gostava, como a família”. (Michele); 
 
“(...) Negativismo, a pessoa ficar longe de sua família, seu povo, a gente durante 

esse tempo só teve um único encontro (...) não é culpa do programa em si, é 
culpa do governo que não disponibiliza verba a tempo pra que as pessoas 
façam o que têm que fazer”. (Kelly).  

 

É importante sublinhar que os usuários se inserem no programa, a partir de um 

lugar de quem precisa, para garantir a sobrevivência, se submeter às prerrogativas do 
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mesmo, dentre elas, permanecer em local distante dos familiares. Nesse aspecto, frisa-

se que quando ingressa no PROVITA, o usuário não decide o local/cidade em que será 

protegido.  

Essa decisão fica sob a responsabilidade do programa, que faz a escolha, 

levando em consideração, dentre outras questões: a dimensão do risco (avaliação das 

condições reais dos acusados localizarem a testemunha, caso ela permaneça no estado 

de origem) e diferenças culturais (clima; hábitos alimentares etc). 

Nesse contexto, destaca-se que em praticamente todos os casos acompanhados 

pelo programa, a testemunha e núcleo familiar são afastados dos demais familiares 

(aqueles que não integram o seu núcleo – tios, primos, sobrinhos, netos, etc.) e amigos, 

que por sua vez, não têm conhecimento da localidade para onde os usuários foram 

deslocados, com tal desconhecimento sendo considerado importante pelo programa por 

entender que reduz os riscos desses familiares serem vítimas de algum atentado, por 

parte dos acusados. 

  Uma vez distante dos familiares, os usuários não podem deliberadamente entrar 

em contato presencial com os parentes, sob risco de serem excluídos do PROVITA por 

quebra de norma de segurança. Entretanto, isso não significa que os usuários só 

poderão rever os parentes quando saírem do programa, vez que alternativas são 

criadas para evitar que o distanciamento repercuta negativamente no cotidiano dos 

mesmos no programa. 

Essas alternativas se referem geralmente, a duas formas: contato telefônico, 

intermediado pelo PROVITA e encontro familiar, com esse último sendo realizado após 

01 ano dos usuários ingressos no programa. Ocorre que os telefonemas não são 

considerados suficientes pelos usuários para amenizar as saudades e levam no mínimo 

uma semana para se concretizar, caso não exista nenhum outro problema.  

Por outro lado, nem sempre há condições de garantir a realização do encontro 

familiar quando é chegada a época, em virtude de problemas advindos dos parentes 

indicados para comparecer ao encontro, ou ainda pela falta de recursos, conforme nos 

relata a profissional Rita: 

- “encontro familiar também é uma necessidade básica, se eu fosse um usuário 
pra mim ela seria a primeira, é essencial e nem sempre é garantido, às vezes 
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pode passar um ano, você fala: a partir de um ano, porque antes a gente falava, 
que com um ano, agora a gente fala a partir de um ano, é que você tem esse 
direito, que você sabe já que vai ser difícil garantir, só que tem caso que já tinha 
passado um ano e meio, dois anos e o Estado não tem o devido dinheiro pra 
fazer o encontro”.  

 

  Tal situação ocasiona insatisfação nos usuários que, não raras vezes, 

demonstram frustração, o que repercute diretamente na relação que esses usuários 

passam a ter com a equipe profissional, única instância visível que na maior parte do 

tempo os mesmos tem do programa de proteção, sendo nela verbalizados todos os 

ressentimentos, sofrimentos, mágoas e angústias em relação à realidade vivida. 

Outro tema apresentado pelos usuários e que também foi citado pelos 

profissionais diz respeito à dificuldade de cumprimento das normas e regras de 

segurança. Sobre essa questão, a entrevistada Michele menciona a proibição de sair 

para lugares que possa colocar em risco sua condição de protegida, a exemplo de 

shows e espetáculos que tenham a presença da mídia e de um grande número de 

pessoas, pois pode ser reconhecida. 

Apesar de considerar as proibições citadas como dificuldades, a usuária afirma 

reconhecer que são necessárias em virtude de considerar que são adotadas em 

benefício dos próprios usuários.  

Mas, por outro prisma, no decorrer do diálogo, a entrevistada Michele fez um 

importante relato sobre a dimensão que o descumprimento de normas e regras de 

segurança assume em sua vida, por ser dependente química, tendo por esse motivo 

dificuldade em manter uma conduta que não coloque em risco sua vida: 

 
- “...eu fico preocupada, porque aconteceu umas coisas que eu comecei assim 

(...) a usar drogas, comecei a conhecer as pessoas e comecei a usar o crack, 
(...) eu tinha medo de contar ao pessoal, (...) pensava que eu ia sair do 
programa, (...) a pessoa que usa, que é dependente químico, ele precisa de um 
apoio, ele precisa de uma ajuda, precisa de um amigo, de um parente que lhe 
dê apoio, não que lhe julgue, que lhe critique, que queira, por exemplo, lhe tirar 
do programa (...) eu tava pra sair do programa por causa disso, (...) discutiram 
lá e resolveram que eu ia ficar no programa, mas eu tô pra sair novamente 
agora porque? Porque eu tive duas faltas no [local de tratamento] (...) até 
agora eles não resolveram nada, disse que ia tratar disso e até agora nada. 
Então eu não fui, mas isso não significa porque eu faltei, não querer me tratar, 
querer abandonar, porque se eu não quisesse eu não ia mais, todo mundo iria 
saber e pronto. Mas não. Outra, que eu preciso desse programa, eu me 
arrependo de ter estragado tudo isso, mas eu quero assim, eu quero consertar 
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os meus erros, né, então eu preciso de ajuda, preciso de um apoio, não é 
saindo do programa que eu vou resolver minha vida”. 

 

Em consenso com a necessidade de que o PROVITA deve investir no apoio aos 

usuários que vivenciam situações semelhantes à de Michele, o profissional Márcio relata 

o que segue sobre o tratamento de pessoas dependentes: 

 
- “(...) tem vários estudos sobre isso, a gente tem várias concepções que são 

implementadas, a nível do tratamento do uso de drogas hoje em dia e a 
sensação que eu tenho é que o programa ainda trabalha com a visão de vinte 
anos atrás, onde a pessoa só pode ser aceita se ela não usar droga, se ela se 
tratar, se ela na primeira vez que se tratar já se recuperar e não recair. A 
pessoa que, por exemplo, que se trata e recaí dentro do programa, 
normalmente as equipes tomam isso como uma: ta vendo que não dá certo; tá 
vendo que ela tem uma conduta incompatível, quando na verdade a gente sabe 
que está se pedindo uma coisa quase que impossível, porque a gente vai para 
uma realidade externa ao programa e a gente vê, por exemplo, com relação à 
dependência, que muitas vezes a recaída é parte do tratamento”. 

 

Pelo exposto, fica mais uma vez evidenciado que as testemunhas do programa 

não estão dissociadas dos problemas da vida em sociedade, com tais aspectos devendo 

ser levados em consideração nos momentos em que se identifica uma situação como a 

acima descrita. É preciso considerar que não é por ter ingressado no PROVITA e 

assinado um termo de conduta onde se compromete a seguir normas e regras do 

programa que a proteção transcorrerá sem que haja risco de descumprimento. 

A ausência de trabalho e moradia é citada também pelos usuários enquanto 

dificuldade a ser superada, tal como vemos abaixo: 

 
- “(...) a gente não ter casa pra morar” (Michele); 

- “(...) Tá difícil porque eu não tenho casa, mesmo que eu trabalhe em casa de 

família vai dar pra eu pagar casa e nem me manter? Aqui eu ainda me dei bem 

porque elas pagam o aluguel da casa...” (Francisca); 

- “(...) aí então eu pensava que ia ter um trabalho né, depois a gente ia ficar com 

um trabalho, eu to muito assim... imagine acabar o programa sem ter nem uma 

cama pra dormir com seu filho, minha preocupação é essa”. (Mariana). 

 

O que parece se encontrar no cerne da situação de desemprego e da falta de 

moradia é que sem trabalho os usuários ficam sem condições de (re)assumirem seus 
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gastos, gerando uma dependência do programa, que pode durar por todo o período 

protetivo. A intencionalidade do PROVITA quando os usuários são deslocados do local 

de origem para local de proteção, já no interior do programa, é que possam se adaptar à 

nova realidade, criando novos vínculos, de forma que possam permanecer nesse local, 

mesmo após a saída da proteção. 

Ocorre que as condições objetivas para obtenção de emprego e moradia não são 

garantidas pelo programa. Nesse aspecto alguns caminhos são percorridos para tentar 

suprir essa demanda, dentre elas podemos citar: orientação para que o usuário, a 

depender do risco, busque autonomamente espaço de trabalho; a equipe PROVITA 

busca apoio na denominada rede voluntária de proteção; fornecimento de material ou 

recurso para aquisição de material, para que os usuários iniciem uma atividade 

autônoma. 

Entretanto as alternativas apresentam dificuldades. A primeira pelo que já foi 

citado anteriormente em relação à baixa escolaridade e os riscos dos usuários 

apresentarem referências de trabalho anterior; a segunda em virtude da rede voluntária 

não ter o potencial de garantir que todos os usuários, em idade de trabalhar, possam ser 

empregados; e a terceira por depender de deliberação do conselho deliberativo em 

virtude de não ser um recurso garantido em convênio e o valor ser considerado baixo 

para iniciar um negócio. 

No que concerne à rede voluntária, avaliamos que pelo seu caráter de 

voluntariedade, a mesma não teria, a priori, a “obrigatoriedade” de assumir para si a 

responsabilidade pela inserção social dos usuários na localidade em que se encontram 

protegidos. No entanto, o que se percebe existir é uma expectativa por parte do Estado 

e crítica restrita das entidades executoras do PROVITA, de que essa rede assuma para 

si essa responsabilidade, a partir do exposto no Art. 9˚ do Decreto Lei que versa sobre o 

papel e a formatação dessa rede.  

Sendo assim, a dificuldade em conseguir emprego e moradia própria durante a 

permanência no PROVITA, favorece que os usuários, depois de sair do programa, não 

possam permanecer no local de proteção e tenham que voltar para o antigo local de 

moradia, onde possuem referências de pessoas que podem ajudá-los a recomeçar. 

Ocorre que o antigo local de moradia é tido pelo PROVITA como um local que sempre 
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oferecera risco à testemunha, pois mesmo que os acusados estejam presos, podem 

surgir ameaças advindas dos familiares ou amigos desses acusados. 

A falta/atraso no repasse de recursos também se configura numa dificuldade 

citada pelos usuários, sendo esse um importante entrave do PROVITA: 

- “(...) o lado negativo que eu vejo, eu acho que é a verba que o programa tem”. 
(Júnior); 

- “O difícil que tem, a pior coisa que tem, é quando falta dinheiro; porque se faltar 
dinheiro, falta dinheiro geral pra tudo”. (Kelly); 

- “(...) porque o dinheiro é muito pouco essa menina, muito pouco, só dá mesmo 
para as despesas, o dinheiro é muito pouco, eu acho que você sabe”. 
(Francisca). 

 

É possível identificar que o valor destinado à manutenção no programa e a falta 

de dinheiro repercutem negativamente no cotidiano da proteção dos usuários, além de 

serem situações que permanecem sendo ponto de atrito na relação dos usuários com o 

PROVITA, mesmo quando o recurso já esta disponível, pois as problemáticas geradas 

no período da falta de dinheiro ocasionam certo descrédito dos usuários em relação ao 

programa.  

Anotação no diário, realizada no dia 26.06.08, pode demonstrar até que ponto a 

ausência de recursos pode trazer dificuldades na vida das pessoas protegidas, pois 

nesse dia uma usuária solicitou que o programa comprasse medicação antiinflamatória, 

pois se encontrava com cirurgia bucal agendada, mas só poderia realizá-la caso a 

região estivesse desinflamada. No entanto a medicação não foi comprada, por não 

existir recurso para efetivar a compra, resultando no adiamento da cirurgia. 

  Em outra ocasião, no dia 03.07.08, essa mesma usuária informou que a energia 

elétrica do imóvel que estava residindo pelo PROVITA tinha sido cortada por falta de 

pagamento, questionando como a questão seria resolvida, pois estava com um filho 

doente precisando nebulizar, e sem energia, não tinha como ligar o aparelho de 

nebulização.  

A realidade é que o programa não tinha efetuado o pagamento da conta de 

energia, e, além disso, estava em débito com o condomínio e com o aluguel. A solução 

do problema surgiu do proprietário do imóvel, que se dispôs a resolver a situação com a 

empresa de energia, até que o PROVITA quitasse o débito. 
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É interessante perceber que esses aspectos dificultadores geram opiniões 

diferenciadas nos usuários entrevistados, tais como os que apresentam momentos de 

arrependimento em terem ingressado no PROVITA e outros em que afirmam não se 

arrependerem.  

Entre os que referem arrependimento, se identificam os enunciados abaixo: 

 
- “Já me arrependi. Por esse problema, porque olha: eu perco o sono pensando o 

que é que eu vou fazer, vou começar por onde? Me diga? Isso é uma coisa 
muito errada”. (Francisca); 

- “(...) eu vou lhe dizer viu, pra pessoa entrar nesse programa... se fosse caso de 
eu entrar outra vez eu não entraria mais não. Sabe porque? Porque assim, se 
todo mundo tivesse a coragem que eu tive, aí a violência, eu acho que tava 
menos, mas tem uma coisa, é porque você agora... eu ia morrer e meus filhos 
iam ficar debaixo do teto, mas agora oh, se eu voltar pra o [local de origem]... 
a pessoa fica muito assustada, eu não quero, a pessoa fica muito assustada”. 
(Mariana). 

- “Às vezes sim. Principalmente final de ano, era acostumada lá em casa a fazer 
festa, a família mesmo, (...) e aqui a gente não tem nada disso, (...) tem hora 
que bate um desespero danado, e outra coisa imagina que você tinha trabalho 
e eu nunca fiquei sem trabalhar, nunca passei um dia sem ter o que fazer, (...) e 
agora ficar aqui todo mundo olhando pra cara um do outro (...) ficar com a cara 
pra cima não resolve, se a gente tivesse alguma coisa, alguma coisa pra 
vender, já que não arruma emprego, tivesse algum negócio pra você fazer...” 
(Kelly). 

 
Por outro lado, fica evidenciado no discurso dos demais usuários entrevistados, 

que as dificuldades existem, mas é preciso compreender e suportar, mediante os 

“ganhos” que estão obtendo, a exemplo do que me disse o entrevistado Júnior, ao 

relatar os motivos que o levam a não se arrepender de ter ingressado no PROVITA: 
 

- “Não, não. De maneira alguma, não posso me arrepender, seria insanidade (...) pô falar 
o que do programa? Tão me acolhendo, tão me escondendo, tão me dando o recurso 
na medida em que eles podem, eu sei que se eles pudessem me dar dois mil reais por 
mês, toma aqui dois mil reais por mês, é seu, faz o que você quiser, mas não é assim, 
eu não posso ser um ingrato e dizer assim: ah, o programa não presta, já perdi doze 
quilos dentro do programa, minha alimentação é muito precária... mas eu podia ta 
comendo terra uma hora dessas, cheio de vermes. Então eu não posso cometer essa 
injustiça”. 

 

Ou ainda como diz a entrevistada Michele que refere não se arrepender, pois 

reconhece no PROVITA uma oportunidade de reconstruir com o seu núcleo familiar, um 

projeto de vida que a ajude, inclusive, a conseguir através de tratamento, controlar sua 

dependência química.  
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É interessante citar também que entre os temas apresentados pelos profissionais 

e usuários, a morosidade do judiciário não é mencionada pelos cincos usuários 

entrevistados como uma preocupação. Mas por outro lado, apontam os recursos 

financeiros do PROVITA como uma dificuldade vivenciada no interior do programa, que 

por sua vez não foi trazida pelos profissionais. 

Mas, independentemente disso, percebe-se que as dificuldades elencadas por 

ambos os grupos de entrevistados são de suma importância por representar as 

questões do PROVITA que requerem atenção imediata e precisam passar por 

modificações significativas.  

No entanto, destaca-se que os usuários não se limitaram a expressar apenas as 

dificuldades vivenciadas no PROVITA. Ao serem questionados sobre os aspectos 

positivos do programa. Quatro, dos cinco entrevistados falaram o seguinte: 

- “O que teve de bom foi o quê? O curso profissionalizante que eles pagaram. 
Que eles pagam, né. Estudo, que a gente estuda, vamos dizer, uma boa 
alimentação, recurso para alimentação, o lazer, a preocupação deles com a 
gente, o apoio deles, dinheiro de festa e a preocupação deles com a gente”. 
(Michele). 

- “O que é que tem de positivo? Eu tô vivo. Quer maior benefício? Eu tô vivo, se 
eu não tivesse dentro do programa... eu escrevi uma carta para um parente e 
deixei bem claro: se eu não fosse acolhido pelo programa já teria sido 
assassinado. O positivo é isso”. (Júnior); 

- “De bom ((riso)), a minha vida né, em primeiro lugar porque eu tô com ela até 
hoje, e em termos de estudo, eu fiz vários cursos que eu quis fazer, se eu 
quiser fazer um concurso, eles dão subsídios para eu comprar apostilha, pra 
fazer um cursinho, agora não, porque quando falta dinheiro aí a coisa pega, 
mas quando tem não tem nada impossível não de eu fazer. Em termos de 
positivismo foi a parte de educação” (Kelly); 

- “Tô muito orgulhosa por esse programa, porque ele ta realizando um sonho 
meu. Eu devo muito primeiro a Deus e segundo ao pessoal [equipe profissional] 
que me ajudaram a tirar todos os meus documentos que eu não tinha. O que 
tem de bom? E assim a visita deles são, sabe, são umas pessoas, assim muito 
dedicadas, são umas pessoas muito conselheiras também, ajuda muito 
entendesse”. (Mariana). 

 
Desse prisma é interessante perceber que: realizar cursos profissionalizantes, 

retomar os estudos, e até mesmo o acesso a uma alimentação diversificada são 

quesitos levados em consideração pelos usuários no momento de elencar o que há de 

bom e de positivo no PROVITA. 
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Além disso, se encontrar vivo, ou mesmo ter acesso a documentos de 

identificação, direitos básicos essenciais que todo o individuo deveria ter, também são 

trazidos como aspectos dessa positividade.  

Mas, ao contrário dos demais, a entrevistada Francisca optou por não emitir 

resposta, mantendo um longo silêncio, não conseguido proferir nenhum aspecto positivo 

sobre o programa. A usuária manifestou-se apenas, para falar de suas expectativas 

frustrada no interior do PROVITA: “(...) vim pra aqui pensando que era uma coisa, foi 

outra, não tenho direito a nada, vou sair com uma mão na frente e outra atrás”. 

Pelo declarado parece evidenciado que os usuários são indivíduos que 

apresentam carências em diversas esferas, o que favorece a compreensão dos motivos 

que levam os mesmos a atravessarem as dificuldades citadas, numa evidente tentativa 

de preservar esse mínimo que lhes foi garantido através do PROVITA. 

No entanto, quando se aproxima o período de saída do PROVITA e evidenciam 

que não conseguiram construir ou obter as condições objetivas para recomeçar suas 

vidas sem apoio do PROVITA, a exemplo de moradia e trabalho, esses aspectos 

positivos ficam comprometidos. 

Ressaltamos apenas que esse comprometimento propicia inclusive, que ex-

usuários impetrem mandado de segurança contra o programa, resultando no 

(re)ingresso desses usuários, sob a alegação, por exemplo, de que a (re)inserção social 

não foi garantida pelo programa. No período de observação do campo de investigação 

foi possível obter informações sobre usuária nessa situação, que acionou judicialmente 

o PROVITA, tendo ingressado novamente no programa por força de mandado de 

segurança. 

4.5. Modificação na execução do PROVITA proposta pelos profissionais e usuários 

(anexo 10) e (anexo 11). 

Identificamos que as propostas feitas pelos grupos entrevistados em relação ao 

PROVITA parecem emitir respostas às dificuldades citadas anteriormente pelos 

mesmos. 

 No que se refere às sugestões apresentadas pelos profissionais identificamos os 

seguintes enunciados: 
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Quadro 7:Profissionais entrevistados – Enunciados 

 
Profissionais 
Entrevistados Enunciados 

Carlos 
Só se ele nascer de novo ((risos)), não, não, eu estou brincando, mas o que 
eu falo nascer de novo, ele tem o significado de se reformular mesmo, tem 
que se reformular como um todo, 

Júlia 

(...) acredito que a gente possa modificar isso, que a gente possa enfrentar o 
Estado como a gente deve enfrentar e a partir desse enfrentamento a gente 
se impor enquanto sociedade civil e colocar pra eles, nossas idéias, nossos 
ideais, nossa proposta de trabalhar com os direitos humanos. 

Maria Uma proposta que eu acho que talvez fosse interessante, seria criar um 
conselho nacional. 

Ialê 

Primeiro o recurso tinha de ser mantido e não atrasar. Uma outra coisa seria a 
sociedade civil ter uma atividade pró-ativa (...) E a outra, era que os técnicos 
do programa, de um modo geral, o corpo de funcionários do programa fossem 
mais qualificados politicamente para discutir a atual atuação do PROVITA.  

Rita Institucionalização, formalização de acordos entre Secretarias, entre Estado e 
Governo. 

Márcio (...) de provocar o Estado para fazer o que é função dele. 

Bruno Eu pretendo no dia a dia fazer pequenos e grandes ajustes. Porque, às vezes 
nos pequenos ajustes, você trás grandes transformações. 

 

Nesse sentido, ao sistematizar as propostas de mudanças feitas pelos 

profissionais, verifica-se inicialmente, sugestão que versa pela criação de mecanismos 

que propicie a regularização no repasse às entidades dos recursos para execução. Essa 

seria uma resposta aos problemas periódicos de atrasos nesse repasse, vivenciado 

pelos usuários e profissionais no PROVITA.  

Outra sugestão aponta para a importância da formalização dos acordos firmados 

entre o Estado e as entidades executoras, não apenas no que diz respeito ao convênio, 

mas também em relação a todos os acordos verbais assumidos, de forma que o 

trabalho possa ser desempenhado sem que seja preciso “apagar incêndios”. “Nós não 

podemos trabalhar na clandestinidade, isso já foi, isso tem que mudar. Mudando isso, as 

outras coisas vão mudando, logicamente” (Rita).  

Foi citada também uma proposta que defende a necessidade de realização de 

mudança geral no PROVITA, como relata Carlos: “(...) tem que se reformular como um 

todo, o programa de proteção, desde o seu nascimento que é a execução, a gente 

rediscutir o papel dessa sociedade...”.  
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  Essas mudanças apontam para a importância das entidades da sociedade civil 

que executam o PROVITA definirem um posicionamento em relação ao seu papel nesse 

programa: monitoramento ou execução. É ressaltada a necessidade de enfrentamento 

do Estado. No entanto, caso as entidades optem pela execução, sugere-se que se criem 

estratégias de fazer com que o Estado atue mais próximo ao PROVITA, tenha maior 

compromisso com o mesmo. 

Nesse sentido é trazida alternativa que refere à importância da parceria do 

GAJOP com o movimento de direitos humanos e com políticos comprometidos com uma 

política pública de segurança estatal, que não entende segurança exclusivamente como 

uma política de armas, mas de investimento em políticas sociais públicas que gere 

emprego, propicie moradia e proteja a infância e a juventude. 

Nesse bojo, os profissionais citam a necessidade dos profissionais das equipes 

(advogados, assistentes sociais, psicólogos e apoios técnicos) buscarem se qualificar e 

se predisporem a realizar discussão política sobre a atuação das entidades não 

governamentais no PROVITA. 

Essa citada dificuldade decorreria do próprio processo de formação dos 

profissionais, em que a vertente técnica seria priorizada em detrimento da formação 

política e a intensa dinâmica de trabalho que dificulta sobremaneira que a equipe 

consiga dedicar tempo para realizar reflexão crítica sobre o programa e partilhá-la com o 

grupo em busca de soluções.    

A criação de um conselho nacional do sistema de proteção é apontada pela 

profissional Maria como uma proposta que teria o potencial de “deliberar, aperfeiçoar e 

aprimorar as políticas de direitos humanos no Brasil”. O conselho seria formado por 

representações do PROVITA; do programa de defensores de direitos humanos; 

programa de proteção à criança e adolescente ameaçado (PPCAM) e dos centros de 

apoio a vítimas de crimes (CEAV). 

A citada profissional revela que a implementação desse conselho já foi tentada há 

dois anos atrás, mas até o momento não se concretizou. No entanto, entende que se 

deve insistir nessa tentativa de implementação como forma de conseguir encontrar 

soluções viáveis aos problemas do PROVITA em conjunto com outros programas da 

mesma vertente.    
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Percebemos que majoritariamente as propostas dos profissionais indicam para 

dois caminhos: realização de ajustes no atual formato de execução do PROVITA, e 

outra que opina pela reversão total no modo como essa execução é feita, retratando as 

contradições presentes, 

Entendemos que a realização de ajustes como: maior aproximação do Estado 

com as entidades ou a criação de mecanismos para regularização do repasse 

financeiro, não parece que possa efetivar uma modificação significativa na atual 

formatação do PROVITA, pois o Estado continuaria atuando como financiador e as 

entidades da sociedade civil na execução. 

As outras propostas, por outro lado, parece que têm o potencial de realizar 

mudanças mais efetivas na atual lógica da execução, haja vista indicar a necessidade 

de a sociedade civil precisar definir o local que deseja ocupar no PROVITA. Isso  deixa 

a impressão de que é inviável as entidades não governamentais executarem e 

participarem do monitoramento ao mesmo tempo,. 

Diante da decisão de executar ou monitorar é que as entidades da sociedade civil 

teriam condições de conseguir avaliar e propor mudanças que vão se diversificar, de 

acordo com a escolha feita. No entanto, pelos relatos até o presente momento, a atual 

lógica de execução precisa passar por mudanças importantes, independentemente se 

seguirão por um caminho de reajustes ou de modificações, na lógica dessa execução. 

No que se refere às sugestões presentes no relato dos usuários acerca das 

mudanças que precisam ser feitas no PROVITA, também é perceptível que, tal como os 

profissionais, há o interesse de reverter as situações que hoje se apresentam como 

problemas no cotidiano dos mesmos. 

 As sugestões dos usuários versam dentre outras questões sobre o que descreve 

o quadro abaixo: 
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Quadro 8:Usuários entrevistados – Enunciados 

Usuários 
entrevistados Enunciados 

Michele (...) Porque não comprar uma casa e dá uma casa pra gente 
morar né, eu acho que isso seria muito interessante. 

Júnior 
Eu, como eu tava te falando, eu acho que o pessoal não 
deveria criar essa barreira, entre os técnicos, a equipe de 
apoio com o usuário. Eu sinto que eles querem manter uma 
certa distância, não quer nenhuma amizade. 

Kelly 
(...) sim uma das coisas que seria ótima desse programa era 
alguma forma de quando você chegasse na cidade, você já 
ter um emprego pra você trabalhar. 

Francisca Aumentar o valor que é repassado (...) deveria ter um seguro 
pra quando a pessoa saísse. 

Mariana 

Que o governo bancar tanto essas coisas de aluguel, sabe 
de aluguel, de aluguel mesmo, ele poderia juntar aquela 
quantidadezinha e não ter nem escolha de teto, por exemplo, 
casa de laje, não ter exigência pra quem entrasse e fizesse 
assim. 

 

A garantia de emprego ao ingressar no PROVITA é trazida como proposta que 

considero essencial, pois assim rapidamente o usuário estaria criando referências no 

local de proteção, adquirindo recurso para dar continuidade a suas vidas, gerando uma 

independência financeira, além de contribuir para que permaneçam no local de proteção 

e não retornem ao local de risco. 

Outra proposta versa sobre a garantia de moradia própria ao invés de utilizar o 

recurso do PROVITA no pagamento de aluguel. Do ponto de vista dos usuários o 

pagamento de aluguéis e de locais de pouso – espaços onde os usuários passam uma 

temporada até que mudem para uma residência - poderia ser revertido para compra de 

imóvel.  

Essa sugestão poderia ser efetivada, mas apenas para os usuários que não 

possuem imóvel próprio e quando a saída dos mesmos do programa estiver próxima, 

posto que algumas vezes, o local de proteção tem risco de ser identificado pelos 

acusados, fragilizado a segurança, necessitando efetivar a mudança do usuário para 

nova localidade, o que pode acontecer por várias vezes durante a proteção. 

Para garantir habitação ou ainda recurso considerável para o pós-programa, uma 

usuária sugere a criação de um seguro, não sendo essa a primeira vez que surge essa 

proposta advinda de usuários.   
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Emprego e habitação são demandas que através da articulação do PROVITA, 

com as políticas públicas, poderia ser plenamente satisfeitas, entretanto, cabe ao 

Estado efetivar essa articulação, mas até o presente momento apenas obstáculos são 

postos para a concretização deste que seria papel essencial do Estado.  

 Outras propostas visam modificar questões que considero imediatistas, são elas: 

maior proximidade entre equipe e usuários e aumento do valor da planilha de custos. 

Entendemos que são questões a serem tratadas no âmbito da relação equipe e 

usuários, sob supervisão da entidade executora. Pensamos que, pela solidão e pelo fato 

dos membros da equipe serem uma referência para os usuários no interior do programa, 

os protegidos têm dificuldade de visualizar a equipe como profissionais desempenhando 

um trabalho técnico, e ficam com a perspectiva de que esses profissionais possam ser 

os “amigos”, a “família” que tiveram de se distanciar.  

Por outro lado, o aumento da planilha de custo mensal visa atender a uma 

demanda que os usuários consideram insatisfatória. Mas nessa vertente se encontra 

também a expectativa de que as perdas sofridas com o testemunho podem ser supridas 

através do recurso, ou de um seguro que garantisse amplo aporte financeiro após a 

saída do programa, impressão essa advinda a partir do discurso da Francisca:  

- “deixei tudo, quer dizer que eu vim pra aqui, de eu sair do programa com uma 
mão na frente e outra atrás. (...) vim pra aqui pensando que era uma coisa, foi 
outra, não tenho direito a nada, vou sair com uma mão na frente e outra atrás. 
(...) Eu pensei que quando eu tivesse no programa pudesse construir alguma 
coisa, coisa que eu não vou construir”.  

 

Uma última sugestão trazida pelos usuários e que entendo relevante, se refere ao 

relato do entrevistado Júnior, que cita, sobre a necessidade, as dificuldades que o 

PROVITA vivencia, e que podem ser evidenciadas na perspectiva que o quadro de 

situações problemas se modifique: 

 
- “Eu só tenho a agradecer ao programa. Eu acho que o programa cumpre o seu 

papel principal que é proteger a testemunha. Eles são limitados né, se você 
puder e conseguir mudar a cabeça das pessoas que ajudam o programa, e 
falar: olha o programa passa por dificuldades sérias né. Se puder provar pra 
eles, através de números..., olha as pessoas ficam praticamente abandonadas 
durante um período e é a equipe, que são pessoas relacionadas aos direitos 
humanos, que tem que //se desdobrar//. Vamos dar uma ajuda pra esse 
pessoal, esse pessoal ta passando necessidades básicas e tem que se virar, 
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esse pessoal se conscientizar [responsáveis pelo programa]. São elas que 
estão colaborando com a justiça, estão ajudando a punir pessoas que cometem 
crimes e a gente sabe que pra julgar essas pessoas..., se você conseguir 
isso...”. 

 

Corroborando com esse pedido à pesquisadora, o entrevistado revela que o 

mesmo pretende, quando sair do PROVITA, elaborar um relatório detalhado, para 

entregar à equipe, sobre as dificuldades vivenciadas, na perspectiva que encaminhem 

às demais instâncias do PROVITA. O usuário referiu especial preocupação com a 

equipe que denominou de anjos da guarda, pois afirma não compreender porque os 

profissionais não possuem nenhum tipo de assistência à saúde: 

“Como é que um cara que bota a vida em risco, carregando uma batata quente, 
não tem um plano de saúde. Se tomar um tiro protegendo uma testemunha, vai 
parar na restauração, não tem um plano de assistência médica. Isso eu vou 
constar. Vou falar. Eu acho que o programa tem que proteger quem protege”. 

 
 

O entrevistado Júnior, com esse relato, evidencia situação que consideramos 

extremamente prejudicial ao corpo profissional do PROVITA no GAJOP. A assistência à 

saúde, não consta do Convênio de Cooperação Técnica como um direito dos 

profissionais. Registra-se que os membros da equipe técnica realizam o 

acompanhamento de diversos usuários, estando assim expostos, a todas as pessoas 

que ameaçam esses usuários.  

Ou seja, o risco para os profissionais não se restringe à realidade de ameaça 

advinda de um único usuário, mas de todos que são acompanhados pela equipe, 

aumentando o risco de vida dos mesmos.  

A ausência de uma assistência complementar à saúde, para esse grupo, deixa 

apenas a opção de receber tratamento nas unidades públicas que, apesar de serem 

importante conquista social, têm dado mostras de saturação em decorrência da 

superlotação e das precárias condições de trabalho a que os profissionais de saúde 

pública estão submetidos, entre outras problemáticas. 

 Tal situação também ocasiona rebatimentos trabalhistas para a entidade 

executora, que ao executar o PROVITA se torna a responsável pela contratação de 

pessoal e pelas questões trabalhistas decorrentes dessa contratação, inclusive pelas 

condições de trabalho a que encontram-se submetidos. Esse tipo de contratação, feita 
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por ONGs, de certa maneira isenta o Estado dessa responsabilidade. Recentemente a 

ONG GAJOP foi acionada na justiça do trabalho, por ex-integrante do PROVITA, 

realidade que tem o potencial de se repetir, e deixar a entidade numa situação financeira 

preocupante em decorrência do pagamento das ações trabalhistas. 

  Diante dessa realidade seria essencial que os profissionais, no atual modelo de 

contratação do PROVITA, tivessem pelo menos garantida a assistência médica 

diferenciada e imediata, além de todas as garantias trabalhistas determinadas por lei. 

Essa talvez fosse uma maneira de garantir melhores condições de trabalho aos 

profissionais no contexto atual do PROVITA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer desta dissertação, procurou-se demonstrar, desde o inicio, que a 

aceitação pelo Estado brasileiro do modelo PROVITA se encontra vinculada aos 

interesses governamentais (A partir de Collor) de colocar em prática, o que o 

neoliberalismo preconiza como sendo papel do Estado.   

Por esse prisma, percebeu-se que a influência do ideário neoliberal no Estado 

Brasileiro, a partir das prerrogativas definidas pelo Consenso de Wasghinton contribuiu 

sobremaneira para que a proposta do PROVITA fosse aceita pelo Estado, vez que o 

Brasil se encontrava vivenciando um contexto histórico em que estava se colocando em 

prática os pressupostos aprovados pelo Plano de Reforma do Aparelho Diretor do 

Estado (PDRE). 

Dessa maneira, parece evidente que os elementos neoliberais no PROVITA já se 

encontram presentes desde o momento em que é elaborado. Diz-se isso na medida em 

que se possibilita que entidades da sociedade civil possam atuar na execução, uma vez 

que já é possível ao Estado levar adiante o desenvolvimento de atividades junto a 

entidades não-estatais. Sendo assim, o PROVITA é tido como Serviço Não-Exclusivo do 

Estado, como identificado no PDRE (1995). 

Outros aspectos do programa de apoio e proteção, que parece, se encontram 

diretamente vinculados ao ideário neoliberal, favorecendo a argumentação do Estado 

brasileiro em prol do mesmo, diz respeito ao seguinte: 

1 - Trabalho em “parceria” entre Sociedade civil e Estado, firmado através de convênio 

de cooperação técnica e prestação de serviços. Deixando transparecer que o que se 

está realizando é a “contratação” para prestação de um serviço em nome do Estado.  

2 - Estabelecimento em decreto lei de rede voluntária de proteção para promover a (re) 

inserção social dos usuários. Não fazendo referência ao papel do Estado nessa seara. 

Nesse sentido, o Estado consegue delegar para as entidades da sociedade civil essa 

responsabilidade, retirando da esfera do direito e colocando na esfera do “favor” o 

acesso dos usuários ao emprego, moradia, saúde etc. Frente a essa realidade a 

(re)inserção social dos usuários, bem como o acesso dos mesmos às diversas políticas 

públicas, não recebe apoio do Estado. Diante dessa inexistência, são os profissionais 
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que integram as equipes, que tentam, através de contatos pessoais com os 

responsáveis pelas diversas políticas públicas, garantir o atendimento aos usuários. 

Entretanto, ressalta-se que esse meio de acesso é insuficiente, dependente 

exclusivamente das ações dos profissionais das equipes, não se encontra 

institucionalizado, além de suscitar exposição dos profissionais quando o acesso 

sigiloso das testemunhas aos serviços públicos deveria se configurar numa questão a 

ser resolvida pelo Estado. Esse quadro resulta em situações que quando os usuários 

são desligados do Programa, muitos não têm fonte de renda para se manter sem o 

suporte do PROVITA, gerando um sentimento de abandono.  

3 - Argumentação da sociedade civil de que o Estado não possui as condições objetivas 

de executar o programa. Situação que favorece a justificativa ideológica do Estado para 

se distanciar de suas funções, no que se refere à execução, permitindo ainda que possa 

explicar qualquer problema que se apresente na execução do programa, na forma com 

que a entidade da sociedade civil procede.  

Diante dessa realidade é possível encontrar no discurso proferido pelos 

profissionais e usuários, que as dificuldades presentes na execução do PROVITA, têm 

como elemento essencial às contradições entre a proteção digna dos usuários e a lógica 

de desresponsabilização do Estado que se encontra assentada no ideário neoliberal. 

Dessa forma, o Estado aparece como ente financiador e a sociedade civil como ente 

executor.   

Também é perceptível que as dificuldades que um programa da dimensão do 

PROVITA, assume numa entidade não passam despercebidas pelos seus executores e 

público alvo, sendo assim, ficam expressas que questões financeiras, de gestão, 

logística (apoio), jurídica e psicossocial surgem no cotidiano da execução de forma que 

torna imprescindível uma reflexão sobre essa prática, sob o risco da situação alcançar 

proporções que possam resultar em risco real de vida para os usuários e profissionais 

que atuam no programa citado.   

Essas situações são percebidas quando diante da falta ou atraso nos repasse de 

recursos, a dinâmica das atividades que precisam ser desenvolvidas pelos profissionais 

do PROVITA se alteram drasticamente, pois atividades como encontro familiar, 
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deslocamento de testemunhas para audiências, repasse de recurso para manutenção 

dos usuários no programa ficam prejudicadas, trazendo riscos a proteção dos usuários. 

Além disso, verifica-se contradições entre a necessidade de efetivação da 

proteção a testemunhas e a inexistência de uma rede articulada de políticas públicas 

com o PROVITA, dentre outros aspectos. 

A pesquisa que teve na observação do campo, na análise de documentos de 

domínio público e privado, e no diálogo com profissionais e usuários do PROVITA no 

GAJOP, retrata como vem sendo operacionalizada a execução do programa citado. E é 

uma relação, em que o ônus para a sociedade civil tem se mostrado cada vez mais 

patente, haja vista a existência de demandas que não são possíveis de serem 

respondidas exclusivamente pelas entidades executoras e a ação limitada do Estado.  

Com isto parece existir um reconhecimento de que o peso da responsabilidade 

entre Estado e Sociedade Civil com a execução do PROVITA é extremamente desigual. 

Entretanto, uma questão que parece merecer maior atenção no decorrer desses 

doze anos de execução do PROVITA, se refere ao aspecto de que apesar de ter sido 

formalizado e consolidado durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, à frente da 

presidência da República, a lógica de execução não se altera com a eleição de Luis 

Inácio “Lula” da Silva para presidente em 2002. Ou seja, a reforma do Estado, realizada 

no governo anterior, que favoreceu a execução do modelo PROVITA, permanece, no 

atual governo sendo desenvolvido de acordo com a lógica do período em que o 

programa foi elaborado. 

Há um reforço pela implementação do modelo PROVITA. A questão relevante, 

nesse contexto, é que a consecução do programa de apoio e proteção com foco nos 

direitos humanos, de acordo com o preconizado pela ONG GAJOP, com o decorrer da 

execução, deixou de ser uma prioridade. 

Dessa maneira, percebe-se que as entidades da sociedade civil que executam o 

PROVITA devem voltar a priorizar as ações em prol dos direitos humanos, caso o 

compromisso se encontre voltado para a construção de uma sociedade equânime, justa, 

comprometida com a democracia e com a socialização da riqueza socialmente 

produzida. 
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Nesse âmbito, aperfeiçoar o atual modelo de proteção a testemunhas não parece 

a melhor saída, pois exigiria que o Estado tivesse uma postura diferenciada da atual em 

relação ao seu compromisso com as ações do programa, o que não parece possível, 

por não se configurar num objetivo governamental, efetivar mudanças significativas na 

gestão estatal que se encontra assentada no ideário econômico neoliberal.   

 Acreditamos que uma mudança na lógica de execução, com o Estado assumindo 

o lugar de executor e as entidades da sociedade civil atuando no controle social do 

citado programa, poderia exigir do Estado ações eficazes de sua parte, não sendo mais 

possível ao mesmo justificar nas entidades executoras da sociedade civil, as 

dificuldades existentes na execução do programa. 

Sabemos que a execução do PROVITA pelo Estado pode suscitar dificuldades, 

em maior ou menor proporção que as atuais, mas entendemos que isso não pode se 

configurar em justifica para que se continue a perpetuar o quadro atual que aponta para 

o agravamento das questões-problema que se apresentam na execução do programa 

em tela.     

     Por outro foco, é essencial que a perspectiva dos usuários e profissionais possam 

ser publicizadas pelos mesmos integrarem uma parte do programa onde estão 

vivenciando constante risco e tendo que lidar com responsabilidades diversas, daí 

termos considerado essencial conversarmos com os mesmos, pois dar voz às situações 

que vivenciam no PROVITA é salutar. 

Gostaríamos de concluir dizendo que esse trabalho dissertativo foi realizado 

também com o fito de possibilitar que compromissos com mudanças efetivas possam 

ser feitos em prol dos usuários que são vítimas da ausência de respostas efetivas por 

parte do Estado brasileiro em relação ao combate sério, efetivo e eficiente à 

criminalidade de todos os tipos. 

Para isso os grupos pesquisados manifestaram suas opiniões, e sugeriram 

alternativas às questões-problema identificadas, o que pode se configurar em indicativos 

que merecem reflexão e aprofundamento, pois surgem com freqüência.  

Assim, já se estará caminhando para a concretização de mudanças factuais. É 

ainda é importante frisar que a dissertação em tela pretendeu contribuir com a reflexão 
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sobre o PROVITA, não desejando esgotar o debate, mas que se configure como 

instrumento provocativo de análise e fomento de sugestões.    
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ANEXO 02 

O modelo de tópico guia ou de roteiro de entrevista realizado junto à equipe de 
profissionais do PROVITA no GAJOP 

 

01. Dados pessoais: Sexo, Profissão, Escolaridade, Data de Nascimento; Raça/Cor. 

02. Tempo de atuação na ONG GAJOP; Função que ocupa na equipe PROVITA que 

você integra? 

03. Você tinha alguma informação sobre o PROVITA, antes de começar a trabalhar no 

GAJOP? Se sim, quais?  

04. Quais as suas principais atribuições na equipe PROVITA que você integra?  

05. Quais as maiores dificuldades que você encontra para executar seu trabalho no 

PROVITA? 

06. Como você enfrenta essas dificuldades no cotidiano? 

07. Como você avalia o papel do Estado na execução do PROVITA? 

08. Como você avalia o papel da Sociedade Civil na execução do PROVITA? 

09. Como você avalia efetividade dos direitos dos usuários na execução do PROVITA? 

10.  Você teria alguma proposta de modificação para execução do PROVITA?  Quais 

são elas?  
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ANEXO 03 
 

O Modelo de tópico guia ou roteiro de entrevista realizada junto aos usuários do 
PROVITA 

 
1. Dados pessoais: Profissão; Data de nascimento; Escolaridade; Estado Civil; 

Raça/Cor. 

2. Tempo de ingresso no PROVITA? 

3. Como você conheceu o PROVITA? 

4. Quando te falaram do Programa de proteção, como achou que ele fosse? 

5. Relate como ocorreu o seu ingresso no PROVITA? E como você avalia o 

procedimento de ingresso? 

6. Quais os aspectos positivos em ser usuário do PROVITA? Explique? 

7. Quais as maiores dificuldades em ser usuário do PROVITA? 

8. Como você acha que estas dificuldades poderiam ser resolvidas?  

9. Você teria alguma proposta de modificação na forma como o PROVITA é 

executado?  Quais são elas?   

10. Você acha que seus direitos são garantidos pelo PROVITA? Explique? 

11.  Você se arrepende em ter ingressado no PROVITA? Por quê 
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ANEXO 04 
 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
TÍTULO DO PROJETO: A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A 
TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA – PROVITA 
PELA ONG GAJOP: A perspectiva dos profissionais e usuários  
  

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

Programa der Pós-Graduação em Serviço Social – Mestrado em Serviço Social – Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).  

  

Eu _______________________________________, declaro que estou ciente da minha 

participação na pesquisa como o título acima citado que tem como objetivo principal 

conhecer como os elementos do ideário neoliberal estão expressos na execução do 

PROVITA. 

 

A minha participação será registrada através de uma entrevista individual gravada em 

fita K7. Fica acordado que a minha identidade será inteiramente preservada e que as 

informações por mim fornecidas serão exclusivamente utilizadas para fim de pesquisa 

científica. Os resultados do estudo serão divulgados em congressos, publicações 

científicas e/ou publicações de modo geral. 

 

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária e que a participação não envolve 

remuneração. Tenho total liberdade de não responder a determinadas questões, tirar 

dúvidas durante o processo de estudo, excluir do material da pesquisa informação que 

tenha sido dada ou desistir da minha participação em qualquer momento da pesquisa, 

exceto após a publicação dos resultados. Também posso recusar e/ou retirar este 

consentimento, informando aos pesquisadores, sem prejuízo para ambas as partes a 

qualquer momento que eu desejar.  

 

A pesquisadora responsável por esta pesquisa é: 

Flávia da Silva Clemente 
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Mestranda da Pós-Graduação em Serviço Social, da UFPE, localizada na Cidade 

Universitária, s/n; telefone: XXXXX 

e-mail: XXXXX. ou pelo fone: XXXX. 

 

Após ter lido e discutido com a pesquisadora os termos contidos neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, concordo em participar da pesquisa. A minha 

participação é formalizada por meio da assinatura deste termo em duas vias, sendo uma 

retida por mim e a outra pela pesquisadora.   

 

Recife, ____/____/20_____.   

 

Participante - Assinatura: ______________________________________   

Nome completo: _____________________________________________  

 

Pesquisador - Assinatura: ______________________________________   

Nome completo: _________________________________________ 
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ANEXO 05 

MODELO DA CARTA DE ANUÊNCIA 
Declaro que tenho conhecimento do projeto de pesquisa com o título: A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES 

DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA – PROVITA PELA ONG GAJOP: A perspectiva dos 

profissionais e usuários, a ser desenvolvido pela mestranda Flávia da Silva Clemente, 

sob orientação do Profª Drª Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro no âmbito do curso de 

Mestrado em Serviço Social do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de  Pernambuco. 

 

O projeto de pesquisa tem como objetivo principal conhecer como os elementos do 

ideário neoliberal estão expressos na execução do PROVITA e será desenvolvido no 

período de julho a outubro de 2007. 

 

Estou ciente que o referido estudo utilizará como  instrumento de coleta de dados 

entrevistas com profissionais e usuários do Programa de Proteção à Vítimas e 

Testemunhas Ameaçadas e a análise de documentos institucionais e públicos. Ficou 

acordado que, seguindo os preceitos éticos que orientam a pesquisa cientitifca, as 

pessoas entrevistadas assinarão o consentimento livre e esclarecido no qual consta o 

compromisso que a identidade dos entrevistados será inteiramente preservada e que os 

resultados da pesquisa serão utlizados para fins acadêmicos  

 

Informo ainda que o GAJOP – (Gabinete de Assessoria ás Organizações Populares) 
está disposto a colaborar com o desenvolvimento do referido projeto em tudo aquilo que 

for necessário e que estiver ao alcance da Instituição 

Recife, ___ de ____________ de 2007. 

Nome completo: 
CPF: 
Cargo: 
Instituição: 
Assinatura: 
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ANEXO 06 
DISCURO SOBRE O PAPEL DO ESTADO - PROFISSIONAIS 
Profissional Texto Temas 
Carlos O Estado ele faz assim, ele só entra com o dinheiro e só. O Estado, ele, ele 

deveria ter o papel de articulador, de facilitador desta política, se é que a 
gente pode chamar de política, porque eu não entendo que seja. O Estado, ele 
é extremamente omisso nas articulações da execução do Programa, ele não 
ajuda os técnicos a articularem tudo, ele não dá o ambiente ideal para que a 
gente trabalhe, a gente é que fica feito louco correndo atrás de tudo. 

-Estado como financiador do PROVITA; 
 
- Estado como articulador/facilitador é omisso 
 
-PROVITA não se configura em Política 
Pública 

 
Profissional Texto Temas 
Júlia (...) tem sido assim, de extrema ausência, né, tem sido mero repassador de 

recursos, única e exclusivamente, ponto. [...] a gente tem sentido muita 
dificuldade no que diz respeito a presença do Estado junto a esse Programa 
de proteção. (...) a impressão que a gente tem é que a gente é muito sozinho 
nisso né, a gente trabalha de forma só a dar conta de nosso trabalho, capenga, 
porque a gente não consegue executá-lo da maneira ideal não é, e aí, isso 
rebate no nosso trabalho e rebate nos usuários também, que são os sujeitos 
principais disso, e isso tem sido pauta de nossas avaliações, então assim, a 
presença do Estado a gente entende que ela é inexistente. 

-Estado exclusivamente como financiador do 
PROVITA; 
 
-Estado ausente repercutindo negativamente 
no trabalho junto ao usuário 

 
Profissional Texto Temas 
Maria Fundamental. Fundamental, importantíssima, sem ele não daria nem pra 

gente pensar em sobreviver. Agora essa ausência de articulação (...) faz com 
que cada programa adquira a sua forma de trabalhar e depois acaba se 
perdendo essa diretriz nacional, essa orientação nacional que deveria servir 
para todos os programas. (...) existe uma ausência da União em relação a 
fazer a articulação das políticas nacionais, então pensar a questão da saúde, 
da educação, do trabalho todas essa questões mais macros em que a União 
tem a estrutura, tem a função, tem a responsabilidade de assumir pra si: ela 
não dá conta, ela dá conta da questão do repasse financeiro e mal. Porque se 
for ver a questão dos recursos, ela é sempre abaixo do que a gente precisa. 
Então tem isso ela cumpre minimamente a questão burocrática do repasse 
financeiro, mas enquanto ente político e responsável por essa função de 
articulação das políticas, ela não tem sido êxitosa não. 

- Estado tem papel fundamental, associado a 
sobrevivência; 
 
- Estado ausente na articulação do PROVITA 
com as demais políticas públicas (saúde, 
educação, trabalho, etc); 
 
- Estado como financiador do PROVITA. 
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Profissional Texto Temas 
Ialê 
 

Eu acho que o Estado é falho, primeiro porque o Estado, ele não assume de 
fato, ele é parceiro e Estado não é para ser parceiro, ele é pra ser o gestor, 
administrador, mesmo que na parceria, a sociedade civil fosse a parceira para 
monitorar e para executar, podia executar, também, mas o Estado tinha que 
ter mais tarefas, e ele têm muito poucas: ele dá o dinheiro, ele monitora e 
você que se vire pra lá. 

- Estado no lugar de parceiro e não de gestor é 
considerado uma falha; 
 
- Estado financiador e monitor do PROVITA 
considerado como papel insuficiente; 
 

 
Profissional Texto Temas 
Rita 
 

Cômodo. Como repassador de dinheiro, que depois que repassa cobra 
resultados e critica, porém não participa da execução de forma nenhuma. 
Não colabora, porém ta ali pra cobrar e criticar. 

- Estado cômodo, ausente da execução direta, 
mas cobra e critica de quem executa; 
 
- Estado como financiador do PROVITA; 

 
Profissional Texto Temas 
 
Márcio 

[...] na verdade assim, eu acho que não é muito diferente, é uma coisa que eu 
comento muito, na verdade eu acho que essa política ela sofre dos mesmos 
males de outras tantas, assim se a gente for para a política de saúde, de 
segurança, enfim de todas que você lembrar aí, você vai ver que de fato a 
participação do Estado não é como a sociedade espera que o Estado se porte. 
Lógico que a gente pode encontrar raras exceções aí, [...] mas eu acho que há 
de fato uma falta de vontade política mesmo sabe. 

- falta de vontade política do Estado para 
desempenhar seu papel no PROVITA de 
acordo com o que a sociedade espera que ele 
se porte. 

 
Profissional Texto Temas 
Bruno 
 

Na verdade o Estado deveria assumir como em outros países, né, deveria ter 
pessoas qualificadas, capacitadas pra desenvolver esse trabalho com 
segurança, com sigilo e tudo o mais, né, essa vem sendo uma discussão em 
alguns programas do país que tão às vezes em vias de... começando a 
implantar células de segurança pra cuidar do PROVITA, a gente tá 
discutindo seriamente isso. 

- Estado devendo atuar como executor direto 
do PROVITA. 
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ANEXO 07 

DISCURSO SOBRE O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL – PROFISSIONAIS. 
Profissional Texto Temas 
Carlos (...) eu vou repetir nesta tecla, a gente é muito cômodo nessa execução, a 

gente não consegue avançar, a gente não consegue ser criativo. A gente 
sempre fica com o discurso de que o Estado é o grande vilão e nós somos as 
grandes vítimas da falta de dinheiro. E como eu já disse aqui, a gente 
consegue algumas coisas sem dinheiro. A gente tá num ambiente que ele se 
acomodou e isso vem de cima para baixo, isso vem do âmbito federal 
quando o monitoramento... vamos dizer assim, a instância que recomenda as 
coisas, os procedimentos de segurança, ele não se mexe. Bote cinco anos ou 
mais que não se recomenda nada de novo. Então todo o resto desse país que 
visualiza isso, ele vai ficar acomodado, lógico. Então é um programa que não 
busca algo que vá além e aí eu entendo que são seus diretores que não 
querem ir além, são as pessoas que fazem parte disso que não vão além. 

- Sociedade civil acomodada na execução; 
 
- Discurso de que o Estado é vilão e a 
sociedade civil é vítima; 
 
- Acomodação do Estado repercutindo nas 
entidades executoras do PROVITA na 
sociedade civil, não permitindo avanços no 
programa. 

 
Profissional Texto Temas 
Júlia 
 

(...) assim a gente só reclama, a gente só aponta, mas a gente também não 
enfrenta o Estado, não se coloca enquanto sociedade civil, não cobra do 
Estado da maneira como deveria ser cobrado e aí, pelo fato da gente entender 
que o Estado é só repassador de recurso, a gente se acomodou com isso não 
é, então a gente recebe os recursos e executa. 
(...) de uma forma geral eu sinto que essa dificuldade ela é extensiva aos 
outros estados também, não é uma coisa só relativa a Pernambuco não, eu 
sinto e sinto pior, eu sinto que tem alguns Estados que além de ter essa 
dificuldade de relação para com o Estado eles se sentem absolutamente 
reféns. Estados que são reféns sim, que só executam da maneira como o 
Estado pede, como o estado manda, não é, e ficam terceirizados mesmo. 

- Sociedade civil acomodada na execução. Não 
cobra ao Estado o cumprimento de suas ações; 
 
- Sociedade civil reféns do Estado, com ações 
terceirizadas.  

 
Profissional Texto Temas 
Maria 
 

(...) o programa, ele deslanchou, ele cresceu, ele se expandiu e acho que a 
sociedade civil se perdeu no caminho, né, então entrou num processo de 
gestão, de execução de projeto, de programa e acabou deixando de lado, ou 
deixando de forma secundária, pro segundo plano essa questão dessa ação 
política e aí passou a não conseguir, ou não sei se conseguiu algum dia 

- Sociedade civil na execução, não conseguie 
constranger o Estado para assumir essa 
execução; 
 
- Sociedade Civil e Estado interesses, funções 



 152

constranger o Estado a assumir essa função. Então, claro que essa parceria 
implica sempre numa tensão, né, porque são interesses diferentes, são 
funções diferentes, são naturezas diferentes: Estado e sociedade civil. Mas na 
medida do possível, através da parceria, você pode cobrar do Estado uma 
maior responsabilidade e eu acho que a gente não conseguiu fazer isso, né, e 
aí isso se perdeu. (...) então acho que a gente se perdeu no caminho, algumas 
[entidades executoras] são completamente terceirizadas. Então querem 
receber seus recursos, querem gestar, executar, terem uma equipe e só. 
Enquanto que algumas ainda, historicamente, pela sua luta aí de décadas, em 
prol dos direitos humanos, ainda estão aí com um cajado, atrás né desse 
resquício, dessa ação política que originou o programa, mas que se perdeu no 
caminho. 

e natureza diferentes; 
 
- Posturas dicotômicas entre as entidades da 
Sociedade Civil: entidades terceirizadas x 
entidades que lutam para fazer a diferença. 

 
Profissional Texto Temas 
Ialê 
 

Também é falha, muito falha porque a gente poderia até administrar essa 
execução, porque eu acho que seria... como o Estado da gente é corrompido, 
a policia nem se fala, eu acho que a gente poderia até administrar, mas desde 
que a gente tivesse o Estado como a fonte financiadora e responsável. Só que 
o Estado é a fonte financiadora, mas não é a fonte responsável. Ele dá o 
dinheiro e a gente que tem que executar do jeito que a gente acha que deve. 
Eles só monitoram, e ele monitora os recursos. (...) acho também que a 
sociedade civil é responsável, porque a gente nunca acionou esse o Estado 
para assumir esse papel, então em 17 estados da federação existe programa, 
se as entidades tivessem essa discussão com o Estado, mais de frente, eu 
acho que o Estado repensaria a sua prática. Como a gente vive de recurso do 
Estado, e aí é um grande problema das ONGs, não saberem como viver sem 
esse dinheiro, é difícil de pressionar o Estado, eu até entendo isso, uma 
questão de sobrevivência, mas entendo também que é muita covardia, [...] 
acho que a gente deixa de cobrar do Estado o que é papel dele. 

- Sociedade civil na execução, sem conseguir 
constranger o Estado para assumir essa 
execução; 
 
- A Sociedade civil e o Estado junto na 
execução: A primeira administrando e o 
segundo financiando e sendo o responsável; 
 
- Sociedade civil responsável pelas falhas do 
programa por não fazer o enfrentamento do 
Estado; 
 
-Sociedade civil dependente dos recursos 
públicos advindos do Estado. 
 

 
Profissional Texto Temas 
Rita 
 

A sociedade civil, da forma como ta hoje, ta empurrando com a barriga. Uma 
porção que é o programa em si, falando especificamente do programa de 
proteção, não deveria mais ser da sociedade civil, alias nunca deveria ter 
sido, mas começou e já deveria ter sido passado para o Estado. Porém não 

- Sociedade civil se encontra executando 
precariamente o PROVITA; 
 
- Sociedade civil em crise por estar no lugar de 
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tem coragem de fazer isso, porque olha e vê que o Estado não ta pronto, não 
ta preparado e aí fica entre a cruz e a espada: isso não é mais papel meu, 
porém se eu jogar pro Estado o Estado não dá conta, e aí fica naquela crise 
de consciência né, não é papel meu, eu vou jogar pro Estado, mas e os 
usuários? Só que as coisas estão sendo feitas na informalidade, no jeitinho, 
chega lá, não tem nada institucionalizado, não tem nada formalizado. 

execução, mas alega que o Estado ainda não 
está preparado.  

 
Profissional Texto Temas 
Márcio 
 

Eu acho que as entidades também estão muito acomodadas, assim como o 
Estado. (...) porque assim o Estado é acomodado e as entidades que deveriam 
exercer esse papel de pressionar, de provocar, tão meio que conformadas (...) 
quando eu falo que as ONGs tem se acomodado, ao mesmo tempo que é uma 
critica, mas é uma critica acompanhada de uma compreensão, porque a gente 
não pode desvincular isso do cenário que as ONGs estão vivenciando hoje 
em dia: escassez de recurso, ausência de pessoas qualificadas, muitas vezes, 
para fazer tudo o que tem pra fazer por conta da ausência de recursos 

-As entidades da Sociedade civil acomodadas 
na execução. 
 
- Compreende essa acomodação pelo fato da 
Sociedade civil dependente dos recursos 
públicos advindos do Estado. 
 

 
Profissional Texto Temas 
Bruno 
 

(...) a sociedade civil em si, eu acho que a grande contribuição dela é o que 
se busca das entidades, eu diria, o forte assim, a formação, os conceitos 
mesmo em torno dos direitos humanos, né, acho que é isso que dá toda a 
qualidade do nosso trabalho (...) se você não tiver muito fortalecido a 
perspectiva de cidadania que você quer trabalhar, você vai tendo certos 
escorregões e tropeços, não que a gente não vá ter, tendo, sempre, 
reafirmando nossas perspectivas, mas muito mais, você vai descambando 
para a violação de direitos sem perceber. Então a gente tem que ter sempre 
uma preocupação crítica com nosso trabalho, né. Eu acho que esse é o 
grande diferencial da sociedade civil, né. Pra além disso, é a questão de você 
mobilizar a sociedade, de você entender que isso, dentro da perspectiva de 
cidadania diz respeito a todo mundo, não só a uma entidade, mas a aquele 
Estado, a esse país. Você ta fazendo isso, é pra uma perspectiva maior de 
combate a impunidade e tudo o mais né. 

- O que se espera é que a sociedade civil 
promova a formação dos conceitos em direitos 
humanos para atingir o objetivo de combate a 
impunidade; 
 
- Ausência dessa formação podendo culminar 
me violação de direitos 
 
- Preocupação critica com o trabalho 
executado para evitar a violação de diretos; 
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ANEXO 08 

DISCURSO DOS PROFISIONAIS SOBRE DIFICULDADES DOS USUÁRIOS 
Profissional Texto Temas 
Carlos 
 

(...) no Termo de Compromisso, eu já mudei muito... é proibido sob 
qualquer hipótese bebida alcoólica. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, 
todo mundo toma uma cervejinha, o que você não pode é usar bebida 
alcoólica em excesso. Você está terminantemente proibido de usar aparelho 
celulares, meu Deus todo mundo precisa disso hoje em dia, para poder ter 
um trabalho você precisa ter um celular. Você está terminantemente proibido 
de voltar ao lugar de origem, depois que você saí do programa, depois que eu 
saí do programa eu faço o que eu quiser meu amigo ((risos)). A pessoa tem o 
direito de ir e vir como bem entender, isso é um direito constitucional, mas ta 
lá no Termo de compromisso... Então palavras do tipo orienta-se, 
recomenda-se né ainda não são utilizadas, eu uso no meu Termo de 
compromisso, mas tem lá um outro Estado que pode não usar 
(...) uma coisa que deixa eles muito aflitos é não saber como é que ta o meu  
processo. Muitos se queixam (...) Assim a grande maioria dos usuários, o 
programa acaba e o processo continua, o tempo do processo é muito maior 
do que o tempo do programa, 

 - Cumprimento das normas e regras de 
segurança; 
 
- Morosidade do judiciário em relação ao 
processo dos usuários.   

 
Profissional Texto Temas 
Júlia 
 

(...) é uma reclamação constante dos usuários: a morosidade do judiciário. 
Outra reclamação constante é a separação da família, dos amigos, do 
convívio né, das suas origens, esse corte que o programa dá, isso também é 
bastante apontado por eles. Acho que essas duas são as que mais aparecem. 
Isso. 

- Morosidade do judiciário em relação ao 
processo dos usuários; 
 
- Distância da família. 
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Profissional Texto Temas 
Maria 
 

Acho que a questão atual mais relevante tem sido a questão do trabalho. Então, a 
questão da empregabilidade hoje, a nível nacional é uma questão muito séria e eu 
acho, como não poderia deixar de ser, que quem ta no programa também sofre o 
rebatimento disso. Outra questão fundamental: a falta de uma resposta jurídica. A 
gente inicialmente achou que estando no programa, os processos seriam mais 
ágeis e na verdade não são. A gente não tem essa governabilidade, infelizmente, 
por mais que se tenha advogados, acesso aos promotores, juízes dos casos pra dá 
andamento, infelizmente a máquina estatal do judiciário é um outro nó que é 
muito difícil incidir nessa máquina estatal e aí a gente acaba ficando também na 
rebarba dessa morosidade jurídica. 

- Ausência de trabalho/emprego; 
 
- Morosidade do judiciário em relação ao 
processo dos usuários; 
 

 
Profissional Texto Temas 
Ialê 
 

A primeira de todas é ficar longe da família e dos amigos, deixar seu mundo, sua 
vida, sua comunidade, seu território e ter que se inserir em outro lugar, e 
principalmente quando se fala de ficar longe da família, não ter contato direto com 
a família. 
Uma outra é não conseguir trabalho para sobreviver sem a gente, não ficar 
independente financeiramente, é o que eles mais reclamam, especialmente os 
adultos. 

- Distância da família; 
 
- Ausência de trabalho. 

 
Profissional Texto Temas 
Rita 
 

Solidão. Sentimento de impunidade. Sentimento de aprisionamento e assim, de 
que são os únicos que estão sendo penalizados pelo sistema, não reclamando do 
programa, não tão dizendo que o programa ta prendendo, o problema é que eles se 
sentem presos e sentem que os algozes estão soltos. 

- Solidão – Distância dos parentes e amigos; 
 
- Sentimento de Impunidade: usuário “preso” e 
algozes soltos. 
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Profissional Texto Temas 
Márcio 
 

Uma das principais é com relação a essa ausência de informação do ponto de 
vista jurídico. Por mais que a gente diga: olha você sabe que a justiça não 
funciona no ritmo que a gente quer e tal, mas assim existe a expectativa da 
pessoa, principalmente em contato com o Ministério Público, que na hora que 
quer pegar uma denúncia, geralmente se empolga mesmo e a idéia de levar o 
caso adiante e muitas vezes esse caso fica parado, ou seja, a continuidade não é 
consoante com a perspectiva que a pessoa cria quando entra no programa. Eu 
acho que isso é uma dificuldade. E a outra dificuldade que eu acho é com 
relação às regras, isso aí já é, acho, a maior dificuldade, que ela não é muitas 
vezes expressa, verbalizada. 

- Morosidade da justiça, desinformação sobre o processo; 
 
- Cumprimento das normas e regras de segurança do 
PROVITA. 

 
Profissional Texto Temas 
Bruno 
 

Essa aí eu diria que é a principal [...] uma grande insegurança [...] uma grande 
insegurança de reconstruir sua vida, né, uma dificuldade grande, principalmente 
porque a gente ta tratando de realidade brasileira, muitos usuários que chegam 
tem uma condição sócio – econômica, às vezes quase miserável, e aí a gente 
tenta propor uma aceleração do estudo e tudo o mais, mas a gente ta no mercado 
e no mercado neoliberal. (...)E uma dificuldade grande que a gente vem 
refletindo cada vez mais é de lidar com as regras de segurança do programa. E 
aí a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de postura que a equipe tem 
em relação a isso, pra não virarmos verdadeiros policiais, com exigências 
máximas, que hoje a vem refletindo cada vez mais, pra saber que a gente ta 
lidando com o ser humano, ser humano é falível e o que a gente tem que 
trabalhar é numa perspectiva pedagógica. 

- Insegurança na reconstrução de suas vidas; 
 
- Cumprimento das normas e regras de segurança. 
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Anexo 09 

DISCURSO SOBRE DIFICULDADES DO PROVITA - USUÁRIOS 
Usuário Texto Temas 
Michele O mais difícil: ficar sem telefonar, sem manter contato com as pessoas 

que a gente mais gostava, com a família; não sair para certos tipos de 
lugares, tipo shows pra não tá se expondo muito (...) a gente não ter casa 
pra morar. 

- Distância dos familiares; 
 
- Cumprir norma de segurança que orienta evitar exposição em locais 
públicos, com grande número de pessoas. 
 
- ausência de moradia. 

 
Usuário Texto Temas 
Júnior (...) existem suas dificuldades, é lógico, eu entendo, mas qualquer que 

seja a dificuldade, (...) podia ser pior, no meu caso eu tenho certeza que 
há essa hora eu já tava enterrado. 
Eu avalio da seguinte situação, o lado negativo que eu vejo, eu acho que 
é a verba que o programa tem. O pessoal, eu percebo que eles tem 
dificuldade de captar recurso para melhorar a vida do usuário, eu percebo 
isso. Quando você ingressa no programa me foi deixado bem claro o 
seguinte: você não pode mais exercer a atividade profissional que você 
tinha. Você tem que se desligar de tudo isso, porque especificamente no 
meu caso iam me achar. (...) eu lembro que um dos entrevistadores 
chegou pra mim e falou: olha só, a gente vai pagar cursos pra você, 
cursos técnicos, então aproveita né, nesses dois, ou talvez quatro anos 
que você vai ter direito ao programa, aproveita para fazer cursos, pra 
estudar que o programa vai dispor de recursos pra ressocialização 
profissional. Eu lembro que quando eu cheguei, eu já comecei a correr 
atrás de alguma coisa, entreguei pro pessoal da equipe: olha eu queria 
fazer isso, isso, isso e a dificuldade financeira do programa, 
praticamente, eu tô ainda aguardando esse recurso. (...) Então eu sinto 
essa dificuldade no programa é recurso do governo estadual e federal que 
fica dificultando pra eles, e eles ficam né, tentando resolver, mas não 
conseguem resolver, a exemplo do que a gente falou agora a pouco, é 
preocupante, é preocupante mesmo. (...) É uma coisa difícil, mas fazer o 
quê? Podia ser pior. 

 - Dificuldades amenizadas pelo fato do programa mantê-lo vivo; 
 
- Demora no repasse de recurso para o Programa. 
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Usuário Texto Temas 
Kelly (...) Negativismo, a pessoa fica longe de sua família, seu povo, a gente durante 

esse tempo só teve um único encontro (...) Não é culpa do programa em si, é 
culpa do governo que não disponibiliza verba a tempo pra que as pessoas 
façam o que tem que fazer. 
O difícil que tem, a pior coisa que tem é quando falta dinheiro, porque se faltar 
dinheiro, falta dinheiro geral pra tudo, porque o governo deveria fazer um 
levantamento (...) pra que quando faltasse, já tivesse outro já disponível, 
porque ta trabalhando com vidas, com ser humano, não é com animais não, até 
com animais você tem que ter cuidado, se você não der uma proteção direita 
pra ele como animal você corre o risco de ir pra cadeia, quanto mais um ser 
humano. (...) E aí o que tem de pior é mais relacionado a dinheiro, porque 
quando tem dinheiro tudo é fácil, mas quando não tem dinheiro... 

- Distância dos familiares; 
 
- Falta de dinheiro dificultando a permanência no PROVITA. 

 
 
Usuário Texto Temas 
Francisca (...) deixei tudo, quer dizer que eu vim pra aqui, de eu sair do programa com 

uma mão na frente e outra atrás. (...) vim pra aqui pensando que era uma coisa, 
foi outra, não tenho direito a nada, vou sair com uma mão na frente e outra atrás. 
(...) Eu pensei que quando eu tivesse no programa pudesse construir alguma 
coisa, coisa que eu não vou construir. Outra, porque o dinheiro é muito pouco 
essa menina, muito pouco, só dá mesmo para as despesas, o dinheiro é muito 
pouco, eu acho que você sabe. (...) Aqui eu faço as compras, fico com um 
trocadinho que ela dá para as necessidades, que eu não vou dizer que não dão 
para as necessidades, mas não sobra nada, entendeu? Tudo tem que ser, tudo 
contadinho, regadinho, se aumentou uma coisa se eu comprava dois já compro 
um. (...) Ta difícil porque eu não tenho casa, eu não tenho condições de 
trabalhar, pagar aluguel de casa, mesmo que eu trabalhe em casa de família vai 
dar pra eu pagar casa e me manter? Aqui eu ainda me dei porque elas pagam o 
aluguel da casa, (...) e lá eu tenho a casa da minha filha pelo o menos, posso 
fazer alguma coisa pra sobreviver, pra comer... 

- Pouco dinheiro para as despesas; 
 
- Ausência de moradia; 
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Usuário Texto Temas 
Mariana A minha preocupação também, a dificuldade que eu acho... porque quando eu 

entrei, eu pensava assim, apesar que eu fui entrevistada (...) aí então eu pensava 
que ia ter um trabalho né, depois a gente ia ficar com um trabalho, eu tô muito 
assim... imagine acabar o programa sem ter nem uma cama pra dormir com seu 
filho, minha preocupação é essa. Porque por mais que eu economize as coisas, mas 
não dá não visse. Trabalho assim, tem muito curso por aí sabe, até falei com as 
meninas, mas você veja, o que é não ter um paradeiro certo pra pessoa não é? Não 
ter um paradeiro... eu queria assim ficar num lugar certo, entendesse, num lugar 
certo porque eu já fiquei em tanto lugar. 

- ausência de moradia pós-programa; 
 
- ausência de trabalho fixo; 
 

 

Anexo 10 

DISCURSO SOBRE AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DO PROVITA 
 
Profissional Texto Temas 
Carlos 
 

Só se ele nascer de novo ((risos)), não, não eu estou brincando, mas o que eu falo 
nascer de novo, ele tem o significado de se reformular mesmo, tem que se 
reformular como um todo, o programa de proteção, desde o seu nascimento que é 
a execução, a gente rediscutir isso o papel dessa sociedade, se ela só tá aqui para 
executar e se ta, que precisa também resolver essa crise de identidade da 
sociedade civil: quer executar ou quer monitorar essa política pública? A gente 
precisa tá resolvendo essa identidade aí, o que é que a gente quer fazer da vida, 
essa uma primeira coisa fundamental e o segundo e caso entendamos que o que 
queremos é executar, que é o que a gente faz hoje em dia, que é o que a gente 
está fazendo hoje em dia, é a gente está sem dúvida nenhuma pautando, porque 
eu acho... e aí é de fundamental importância a discussão, como é que eu poderia 
dizer meu Deus, assim... é que o Estado seja mais sociedade civil pra poder 
melhorar a execução. O Estado ele precisa estar mais aqui dentro para nós ajudar 
mesmo, porque a gente não consegue mais ser pioneiro, ser o ator principal da 
história. 

- Reformulação geral do PROVITA: Sociedade Civil definir um 
posicionamento e o Estado atuar mais próximo ao PROVITA. 

 
Profissional Texto Temas 
Júlia 
 

Essa é uma pergunta complexa, eu não teria assim uma fórmula nem nada assim 
muito pré-estabelecido, mas eu acho que se o Estado se importasse mais com 

- Mudança da postura do Estado em relação ao PROVITA – maior 
comprometimento. 
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essa política pública, se o Estado passasse a ser realmente parceiro do PROVITA 
naquilo que lhe diz respeito né, no resgate dos direitos, na questão jurídica dos 
processos (...) acredito que a gente possa modificar isso, que a gente possa 
enfrentar o Estado como a gente deve enfrentar e a partir desse enfrentamento a 
gente se impor enquanto sociedade civil e colocar pra eles, nossas idéias, nossos 
ideais, nossa proposta de trabalhar com os direitos humanos, acho que a partir 
daí a gente teria resultados mais positivos. 

 
Profissional Texto Temas (Interdiscurso) 
Maria 
 

Uma proposta que eu acho que talvez fosse interessante, seria criar um conselho 
nacional. Na verdade não é uma novidade, né, se teve, eu acho, dois anos atrás, 
essa iniciativa por parte do governo federal, das instâncias do PROVITA 
também de se criar um conselhão, seria um conselho do sistema de proteção e aí 
entrariam outros programas de direitos humanos que não só o PROVITA que é 
também os programas de defensores, os PPCAMs, que são os programas de 
adolescentes ameaçados, de proteção né, os CEAVs, então seriam uma série de 
políticas e programas de direitos humanos que poderiam ser discutidos e 
avaliados para além de sua execução, porque eu acho que o que tem faltado um 
pouco é isso, né, a falta de um grupo, de um colegiado, de um espaço público 
que debata mais amplamente o que é o PROVITA e os demais programas, né 
então eu acho que seria uma proposta boa ter esse conselho funcionando, que 
seria uma instância de acesso para deliberar, aperfeiçoar, aprimorar essas 
políticas de direitos humanos aqui no Brasil. 

- Criação de um Conselho Nacional do Sistema de Proteção – 
PPCAMs; CEAVs; PROVITAS  

 
Profissional Texto Temas 
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Ialê 
 

Primeiro o recurso tinha de ser mantido e não atrasar. 
Uma outra coisa seria a sociedade civil ter uma atividade pró-ativa, a gente de 
uma rede de entidades do programa de proteção que questionasse o Estado, que 
colocasse propostas, mas que também monitorasse e que a gente tivesse parceria 
com o movimento de direitos humanos, com os deputados, aqueles mais abertos 
a essa discussão pra pensar que segurança é uma política, que não é uma política 
de armas, não é uma política de empresa privada. Segurança é uma política 
pública, que tem que ser estatal e que não se resolve com armas, se resolve com 
emprego, se resolve com moradia, com políticas para a juventude. 
E a outra, era que os técnicos do programa, de um modo geral, o corpo de 
funcionários do programa fossem mais qualificados politicamente para discutir a 
atual atuação do PROVITA. A gente é muito executor, a gente pensa pouco a 
atuação política, né, tanto pela questão do tempo e dificuldade do 
acompanhamento, mesmo que é a formatação do programa como pela nossa 
própria formação, a gente é muito desinformado. 

- Repasse automático dos recursos para execução; 
 
- Sociedade civil monitorando e questionado o Estado; 
 
- GAJOP em parceria com o movimento de direitos humanos e 
políticos comprometidos com uma política pública de segurança 
estatal; 
 
- Profissionais do PROVITA com qualificação para discutir 
politicamente o programa. 

 
Profissional Texto Temas 
Rita 
 

Institucionalização, formalização de acordos entre Secretárias, entre Estado e 
Governo, União, quer dizer entre União e o Estados, tudo mais formalizado, a 
gente já deixou de ser uma ONG, uma sociedade civil, que executa tudo assim, 
tipo apaga incêndio. A coisa tem que ser no papel, nós temos que ter um cartão 
de visita pra apresentar, nós não podemos trabalhar na clandestinidade, essa 
época já foi, isso tem que mudar, mudando isso as outras coisas vão mudando 
logicamente. 

- Documentação dos acordos entre Estado e Sociedade Civil; 
 
- Cartão de visita para os técnicos apresentarem – evitar 
situações de clandestinidade.  

 
Profissional Texto Temas 
Márcio 
 

Eu acho que as entidades da sociedade civil teriam que dar uma injeção de ânimo 
aí nessa história sabe, principalmente no que ser refere à possibilidade de 
provocar o Estado para fazer o que é função dele né, porque assim se a gente 
ficar esperando que isso venha do Estado, eu acho que o programa vai continuar 
dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta anos e não vai mudar eu acho que tem que 
ter uma pressão. 

- Sociedade civil tem que pressionar o Estado para fazer o que é 
função dele. 

 
Profissional Texto Temas 
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Bruno 
 

(...) olha eu não sou muito de inventar a roda não, sabe tem muita gente que fala 
assim: ah o modelo ta errado, não sei se tá errado. Eu pretendo no dia a dia fazer 
pequenos e grandes ajustes. Porque, às vezes nos pequenos ajustes, você trás 
grandes transformações. E às vezes tem grandes ajustes, não sei se no nível 
macro, mas de forma nenhuma eu jogaria fora a experiência que ta aí no dia a dia 
de cada equipe, cada individuo que passa por esse programa, passa transformado 
e transformando, dando a sua contribuição. 

- Dúvidas se é preciso modificar o modelo PROVITA; 
 
- É preciso fazer grandes ajustes. 

 

Anexo 11 

DISCURSO SOBRE AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DO PROVITA 
Usuário Texto Temas 
Michele Eu acho que precisa (...) De tanto dinheiro que eles gastam com local de pouso, 

com essas coisas (...) Porque não comprar uma casa e dá uma casa pra gente 
morar né, eu acho que isso seria muito interessante, (...) então eu acho que 
deveria acontecer isso, de ele dá uma casa, não precisa ser uma casa de luxo, mas 
um teto pra gente se deitar, ficar tranqüilo eu acho que isso deveria acontecer, 
pra quando a gente sair do programa, a gente ter pelo menos um teto; móveis, 
comida, essas coisas se ajeitava, mas um teto é mais difícil. 

- Garantir moradia para os usuários. 

 
Usuário Texto Temas 
Júnior Eu, como eu tava te falando, eu acho que o pessoal não deveria criar essa 

barreira, entre os técnicos, a equipe de apoio com o usuário. Eu sinto que eles 
querem manter uma certa distância, não quer nenhuma amizade, não sei, essa é a 
impressão que me passa. 
Eu só tenho a agradecer ao programa. Eu acho que o programa cumpre o seu 
papel principal que é proteger a testemunha. Eles são limitados né. Se você puder 
e conseguir mudar a cabeça das pessoas que ajudam o programa e falar: olha o 
programa passa por dificuldades sérias né. Se puder provar pra eles, através de 
números..., olha as pessoas ficam praticamente abandonadas durante um período 
e é a equipe, que são pessoas relacionadas aos direitos humanos é que tem que se 
desdobrar. Vamos dar uma ajuda pra esse pessoal, esse pessoal ta passando 
necessidades básicas e tem que se virar, esse pessoal se conscientizar. Se você 
conseguir isso... 

- Maior proximidade entre equipe e usuários; 
 
- Cumpre o papel de proteger testemunhas, mas com muita 
dificuldade, a equipe é quem ajuda muito. Publicizar essas 
dificuldades é preciso. 
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Usuário Texto Temas 
Kelly (...) sim uma das coisas que seria ótima desse programa era alguma forma de 

quando você chegasse na cidade, você já ter um emprego pra você trabalhar. 
Em termos de segurança eles são nota dez, porque eles têm um cuidado todo 
especial, você não pode ta se comunicando com ninguém, não pode ta ligando 
pra ninguém pra quando eles tiverem... você não pode quase nada ((risos)),... 
mas em termos de segurança eles são nota dez. Mas nos outros quesitos aí, 
como já foi citado, deixa muito a desejar. 

- Emprego garantido quando ingressasse no PROVITA; 
 

 
Usuário Texto Temas 
Francisca Precisa mudar muita coisa, tem muita coisa errada. Aumentar o valor que é 

repassado (...) (...) Que nem agora, faltando dinheiro direto, não vem nesse 
mês, só vem no outro, porque esse mês não tem dinheiro, quando chega à 
pessoa paga todo mundo (...) deveria ter um seguro pra quando a pessoa 
saísse. 

- aumento do valor repassado na planilha; 
 
- seguro em dinheiro para ajudar os usuários quando saíssem do 
PROVITA. 

 
Usuário Texto Temas 
Mariana Que o governo bancar tanto essas coisas de aluguel, sabe de aluguel, de aluguel 

mesmo, ele poderia juntar aquela quantidadizinha e não ter nem escolha de teto, por 
exemplo, casa de laje, não ter exigência pra quem entrasse e fizesse assim. Do 
governo, por exemplo, dois anos pagando um aluguel de uns R$ 300 reais, se juntasse 
tudinho, daria até pra comprar um barraquinho, uma casinha... eu acho que a pessoa 
fica com mais segurança, assim por causa da minha situação mesmo, aí eu vou 
arrumar uma casa de duzentos e aí vou alimentar com o quê meus filhos. 

- PROVITA devia disponibilizar habitação par os 
usuários em vez de pagar aluguel. 
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