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RESUMO: Este artigo apresenta noções gerais sobre o Programa de Proteção 
a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM, que, desde 
novembro do ano de 2013, está sendo executado no Estado do Ceará, Brasil. 
Programa este que tem sido operacionalizado numa perspectiva tripartite, 
congregando esforços na parceria entre Governos Federal, Estadual e a 
Organização Não Governamental Frente de Assistência à Criança Carente - 
FACC. A presente proposta tem por pretensão apresentar os desafios para a 
execução do PPCAAM no Estado do Ceará, a partir do olhar da FACC, instituição 
executora. Essa análise pretende englobar três aspectos principais: a rede de 
apoio, o financiamento público e atualidades do território cearense. Diante de 
tamanhos desafios, o de salvaguardar vidas jovens resguardando os princípios 
basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser facilitado ou 
dificultado, se analisado pela ótica de cada um desses três aspectos aqui 
analisados.  
A pesquisa será conduzida com base nos relatos experiência da atual 
Coordenadora Geral da Frente de Assistência à Criança Carente – FACC, 
Mônica Sillan Oliveira, e do ex Coordenador Geral do PPCAAM/Ceará, André 
Bueno. Remete-se a uma análise crítica alinhada a partir de uma Política Pública 
estadual e nacional, enquanto orientador metodológico desta investigação.  
A técnica de coleta de dados a ser utilizada será a de revisão bibliográfica dos 
documentos gerados pelo Programa, assim como dos marcos legais que regem 
a execução do Programa, a partir da observação in loco, do diálogo com o 
público alvo do Programa e com atores da rede de apoio, bem como dos 
documentos e trâmites burocráticos e ações estratégicas em nível nacional, a 
partir da rede de entidades gestoras dos demais estados. Na coleta de dados 
utilizaremos recursos como a aplicação de questionários, com questões 



semiestruturadas; análise dos dados oficiais e a observação a ser utilizada como 
recurso complementar. Por fim, faremos a devida análise dos dados com a 
categorização adequada da coleta para fins de adequação aos objetivos 
planejados, notadamente analisando o discurso dos envolvidos a partir da 
sistemática de coleta de dados e informações, além das percepções e 
constatações da observação feita. 
Quanto aos referenciais teóricos, este trabalho tem como pilares dois pontos 
fundamentais a serem analisados: a execução de Políticas Públicas por 
Organizações da Sociedade Civil; e violência perpetrada contra crianças e 
adolescentes cearenses, tomaremos por referência: Juarez Dayrell, Glória 
Diógenes, Camila Nunes Dias, Bruno Paes Manso, dentre outros. Sobre 
Políticas Públicas, Maria das Graças Rua, Leonardo Secchi. Enfim, base legal: 
Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Constituição Federal do Brasil 
(1988) e Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), de modo a 
estabelecermos distância ou proximidade do ideal legal e da situação fática das 
políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil, e no Ceará. 
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