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RESUMO

Este estudo busca analisar as contradições presentes na efetivação do direito à proteção de
crianças e adolescentes em situação de violência sexual intrafamiliar, tendo como foco de
análise os usuários atendidos pelo Ambulatório de Apoio do IMIP (Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira, Recife – PE). Partimos do princípio de que o modo
de produção capitalista, pela sua própria dinâmica, impõe limites para a concretização de
direitos sociais que respondam às necessidades dos indivíduos e grupos sociais em situação
de risco e desproteção. Este fator, aliado ao acirramento da exploração e banalização da
vida humana, em tempos de capitalismo flexível, além da hegemonia neoliberal no interior
das  políticas  sociais,  dificulta  a  efetivação  dos  direitos  socialmente  conquistados  e
previstos  em lei,  como  os  preceitos  postos  pela  Constituição  Federal  de  1988  e  pelo
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Tal  conjuntura  impacta  de  forma  negativa
principalmente naqueles que, pela sua condição precarizada de vida, dependem das ações
do  Estado  para  garantirem  o  mínimo  de  condições  de  existência  e  proteção.  Em
contrapartida,  o  Estado  tem  sido  reorientado  por  políticas  econômicas  neoliberais,
relegando  a  segundo  plano  os  investimentos  em  políticas  universais  voltadas  à
concretização  de  direitos.   Para  a  obtenção  dos  elementos  analisados  nesse  estudo
recorremos à pesquisa quantitativa e ao grupo focal como técnicas de análise, tendo este
último  o  objetivo  de  apreender  das  famílias  as  dificuldades  e  possibilidade  por  estas
encontradas  a  partir  da  necessidade  do  atendimento  nas  instituições  que  compõem  o
SGDCA (Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente).

Palavras-chaves: Proteção Social. Violência Sexual. Estado. Criança. Adolescente.



ABSTRACT

This study seeks to analyze the contradictions present in the realization of the right to the
protection of children and adolescents in situations of sexual violence within the family,
focusing on analysis of users served by the Clinic Support iMIP (Institute of Medicine
Professor  Fernando  Figueira,  Recife  -  PE  .)  We  assume  that  the  capitalist  mode  of
production, by their very dynamic, imposes limits to the realization of social rights that
meet  the  needs  of  individuals  and  social  groups  at  risk  and  unprotected.  This  factor,
coupled with the intensification of exploitation and trivialisation of human life, in times of
flexible capitalism, and neoliberal hegemony within social policy hinders the realization of
social  rights  conquered  and  established  by  law,  as  the  precepts  laid  by  the  Federal
Constitution 1988 and the Statute of Children and Adolescents. This situation negatively
affects mainly those who, by their precarious condition of life, depend on the actions of the
state to guarantee the minimum conditions for its existence and protection. This, in turn,
has  been  reoriented  by  neoliberal  economic  policies,  pushed  into  the  background  in
investment policies aimed at achieving universal rights. To obtain the elements analyzed in
this study we used the quantitative research and focus group analysis techniques with the
latter in order to grasp the families and the difficulties encountered by these possibility out
of the need of care in the network of institutions that make up the SGDCA (Assurance
System rights of Children and Adolescents).

Keywords: Social Protection. Sexual Violence.  State. Children. Adolescents.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo analisa a atuação dos principais serviços componentes da rede de

proteção destinados às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar,

tendo  como  foco  aquelas  atendidas  no  Ambulatório  de  Apoio  do  IMIP (Instituto  de

Medicina  Integral  Professor  Fernando  Figueira).  Este  serviço  caracteriza-se  como  um

serviço destinado à assistência e ao cuidado desse público.

O  interesse  por  esta discussão  ocorreu  em  decorrência  do trabalho  como

Assistente Social desenvolvido no referido Ambulatório. Nossa inquietação foi proveniente

da observação empírica de que, apesar das conquistas políticas importantes no âmbito das

ações do Estado para a garantia da proteção da criança e do adolescente vitimizado, há

muitos desafios em sua efetiva implementação. 

Neste ambulatório, o objetivo do Serviço Social é desenvolver ações que visem a

identificação  das  determinações  sociais  e  econômicas  que  interferem  na  produção  e

reprodução  da  violência,  buscando  inserir  a  família  em políticas  públicas  que  possam

possibilitar o enfrentamento desta problemática; orientar as famílias/responsáveis quanto

aos direitos sociais e civis da criança e do adolescente e os principais órgãos de defesa e

proteção deste público, dentre outros. 

Contudo,  nossa  observação  empírica  demonstra  que,  atrelado  aos  aspectos

estruturais  de  nosso  País,  a  concretização  dessas  ações  são  limitadas,  devido

principalmente  a  quantidade  insuficiente  de  serviços  e  profissionais  direcionados  ao

atendimento desse público, como também a baixa qualificação dos agentes profissionais, a

morosidade da investigação, a precariedade das políticas, entre outros. 

Neste  estudo,  a  violência  é  abordada conforme conceituação do Ministério  da

Saúde, que a define como toda ação que possa causar dano ao indivíduo, seja de ordem

física, psicológica, sexual, moral, econômica, dentre outras. Desse modo, entendemos a

violência como uma totalidade que, embora possa se manifestar de maneira imediata sob

diferentes formas, seu efeitos na vida do sujeito vítima não são isolados.

Por ter um caráter totalizador e ampla articulação com as relações sociais
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 construídas sob determinada ordem social, identificamos a violência enquanto mais uma

expressão  da  questão  social  que,  embora  exista  anterior  ao  capitalismo,  assume  nesta

estrutura sócio-histórica  contornos  e  determinações  particulares que  contribuem para  a

(re)produção da violência. 

Isto porque a dinâmica do capital alimenta o individualismo, a busca incessante da

realização do ser humano no consumismo desenfreado, a disputa acirrada pelo emprego;

utiliza-se  brutalmente  da  natureza  para  criar  novos  espaços  de  valorização  do  capital;

transforma o outro em um ente estranho, um rival, cujas características múltiplas o tornam,

não um ser  diverso/distinto,  mas uma projeção estranha.  Dessa forma chegamos a  um

estágio no qual a “animosidade com o outro constitui uma base segura para a perpetuação

da violência”. (FRAGA, 2002, p. 51 grifos do autor).

É importante destacar que, apesar de nosso foco de análise sobre a (re) produção da

violência seja a contextualização da sociabilidade capitalista, não a entendemos como mero

produto deste modo de produção, uma vez que sua existência permeia toda a história da

humanidade,  apresentando,  entretanto,  determinações  diferenciadas.  Isto  porque  a

violência representa uma das violações de direitos de crianças e adolescentes, as quais são

acirradas  pela  contraditória  e  conflituosa  relação  de  classes,  desigualdade  de  gênero,

raça/etnia e orientação sexual.

Compreendemos, contudo, que para analisar a violência, tal como ela se apresenta

na  contemporaneidade,  é  necessária  a  contextualização sócio-política  que  permeia  esta

sociedade, na tentativa de identificar suas contradições e desigualdades e como tais fatores

interferem nas relações entre os indivíduos.  

Entendemos,  assim,  que,  por  mais  pontual  e  “natural”  que  possa  parecer

determinado  ato  violento,  sua  manifestação  não  poderá  ser  explicada  se  reduzida

unicamente à esfera subjetiva-individual, desconsiderando os contextos sociais, históricos,

políticos e culturais em que os atos violentos são produzidos. 

Nesse  sentido,  “a  violência  como  categoria  de  análise  exige  um procedimento

metodológico  comprometido  com  a  perspectiva  da  totalidade  –  que  também,  como

categoria ontológica, possui uma existência para além da razão pensante” (SILVA, 2008, p.

269).
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A violência  sexual  intrafamiliar  contra  crianças  e  adolescentes  também não  se

apresenta recente, ao contrário, a história da formação do reconhecimento do ser criança,

que antes era tratado como mero objeto, demonstra a profunda articulação com práticas

violentas.

Apesar do reconhecimento gradativo que a criança obteve no percurso histórico de

determinada  sociedade  de  ser  considerada  enquanto  pessoa  em  condição  especial  de

desenvolvimento  e  que  deve  ter,  portanto,  sua  proteção  garantida  pelos  adultos,  tais

práticas  violentas  não  deixaram de  existir,  estando  ainda  se  manifestando  de  maneira

velada no âmbito familiar.

Na concepção adotada neste estudo a violência sexual intrafamiliar contra crianças

e adolescentes é produzida quando estes  não são entendidos como sujeitos de direitos, mas

como  objeto  de  desejo  sexual  dos  adultos.  Além disso,  a  produção  da  violência  está

norteada  pelas  perspectivas  machistas,  patriarcalistas  e  adultocêntricas,  ainda

predominantes em nossa sociedade.

Apesar  de  sua  história  não  ser  recente,  a  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes obtém maior reconhecimento jurídico legal com a promulgação do Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, momento em que a violência contra este

público foi efetivamente reconhecida e enfrentada pelo Estado brasileiro. Foi a partir do

Estatuto que houve o reconhecimento desse público como sujeito de direitos, sendo-lhes

prevista a proteção integral. 

O ECA, portanto, representou um grande avanço em relação aos antigos Códigos de

Menores  (1927  e  1979)  no  que  se  refere  ao  enfrentamento  da  violência  sexual.  Tais

Códigos   entendiam  as  práticas  de  violência  contra  crianças  e  adolescentes  como

“problemas” individuais, culpabilizando e responsabilizando unicamente as famílias pela

sua ocorrência.

Entretanto, apesar de reconhecer que essas famílias têm responsabilidade frente à

violência - pois sua ocorrência no interior do núcleo doméstico e familiar significa que o

elo de proteção e confiança de seus membros foram quebrados e violados -, discordamos

de posicionamentos que tendem a transferir a solução desse “problema” unicamente para

as famílias, quando elas mesmas não apresentam condições, por questões estruturais, de
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garantir a proteção de seus membros.  

O que queremos evidenciar com esta afirmação é que a partir  do momento que

houve a violência contra a criança por um membro de seu núcleo familiar (pai, mãe, irmão,

avô,  tio,  etc),  esta  criança  necessitará  ser  protegida  e  deverá  contar  com  o  apoio  e

confiança de demais membros da família nuclear ou extensa, porém, para isso, esta família

necessitará  do  apoio  do  Estado  na  garantia  de  políticas  públicas  que  lhes  assegurem

condições  de prover  as necessidades  dessa criança.  Contudo,  na atual  conjuntura essas

políticas encontram-se ainda mais precarizadas e focalizadas, acarretando na desproteção

das vítimas e na responsabilização unicamente das famílias.

Dessa  forma,  entendemos  que  o  enfrentamento  real  da  violência  sexual

intrafamiliar contra crianças e adolescentes depende da organização de políticas sociais nas

áreas da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Educação, Justiça, entre outros; que

proporcionem a efetiva proteção e garantia de direitos desse público. Tais serviços devem

atuar  de  forma  articulada  e  intersetorial,  objetivando  alcançar  a  integralidade  da

assistência. 

Para isso, se faz necessário romper com o padrão ainda arraigado nos serviços

públicos  brasileiros  caracterizados  principalmente  pela  desarticulação,  hierarquização  e

fragmentação  das  ações.  Tais  características  são  incompatíveis  com  a  perspectiva  da

Proteção Integral contida no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sabe-se  que  as  conquistas  brasileiras  no  campo  dos  direitos  ocorreram  na

contramão da conjuntura internacional, pois se para o Brasil o período entre o final da

década de 1980 e início da década de 1990 representou um período de reconhecimento de

que cabe ao Estado a provisão de políticas públicas universais, no contexto internacional

este mesmo período significou o fortalecimento da ideologia neoliberal.

O neoliberalismo significa a (re)atualização das ideias liberais subjugadas ao novo

contexto de desenvolvimento do capitalismo. Para o conjunto da população e em especial

para  crianças  e  adolescentes,  a  adoção  da  estratégia  neoliberal  pelo  Estado  brasileiro

significa,  principalmente,  a  retração  dos  gastos  com  políticas  sociais,  acarretando  a

precarização e desregulamentação dos direitos.

Segundo Sposatti ( 2008, p.  57): 
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Com o fortalecimento da ofensiva neoliberal, de um lado, e a resistência de redutos
social-democratas, de outro, foram se delineando, em meio a uma variedade de medidas
pragmáticas de intervenção social, duas posições antinômicas: o neoconservadorimso,
com  o  seu  discurso  e  ideologia  de  retração  das  políticas  sociais  públicas,  e  o
corporativismo social, com seu propósito de manter, ao máximo possível, as políticas
sociais do Welfare State. É certo que esse último intento vem sendo contraditado pela
avassaladora tendência capitalista global de romper com a proteção social gerida pelo
Estado,  de  privatizar  o  patrimônio  coletivo,  de  atender  necessidades  do  capital  em
detrimento  da  satisfação  de  necessidades  sociais  e  de  desmontar  direitos  sociais
conquistados pelos movimentos democráticos.

Esta conjuntura irá repercutir negativamente na execução das políticas destinadas

à proteção de crianças e  adolescentes  vitimizados.  Atuando como Assistente  Social  do

IMIP, em especial com vítimas de violência sexual, foi perceptível que a atuação dessas

políticas e serviços têm se concretizado com dificuldades e de maneira contraditória com o

que está regulamentado no ECA.

Exemplos  dessas  contradições  são  identificadas  cotidianamente  pelas  famílias

atendidas no Ambulatório de Apoio, como o fato da vítima continuar mantendo contato

com o agressor que, muitas vezes está próximo de seu convívio; dificuldade na inserção de

crianças e adolescentes na rede sócio-assistencial  que possa contribuir  para seu melhor

desenvolvimento e da superação da violência sofrida; além da morosidade para a resolução

do caso junto aos órgãos de proteção, o que pode contribuir para a revitimização dessa

criança e/ou adolescente.

Devido a esta realidade as vítimas têm sido obrigadas a modificar seu contexto de

vida para que possam se sentir minimamente protegidas do agressor. Em uma das situações

acompanhadas por nossa equipe, duas irmãs, que eram vítimas de violência sexual pelo

genitor,  tiveram que  mudar  de  município  e  passar  a  residir  com um parente  que  não

mantinha vínculo afetivo, pois as não vítimas não tiveram o afastamento do agressor por

decisão judicial. Ao contrário do que possa vir a crer, este caso não é isolado e se constitui

na realidade de muitas crianças e adolescentes que estão sendo atendidos em nosso serviço.

Consideramos que a fragilidade em torno da efetivação dessa proteção ocorre por

determinações  estruturais  próprias  da  dinâmica  da  sociabilidade  capitalista  e  seu  atual

estágio neoliberal que nos impõe políticas sociais focalizadas, além das contradições entre

as conquistas no âmbito legal e a efetivação dos direitos.
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Tais   dificuldades  necessitam de  maior  elucidação  e  desvendamento,  a  fim  de

melhor contribuir com a transformação dessa realidade que afeta principalmente crianças e

adolescentes que já se encontram em situação de violação de seus direitos fundamentais.

Diante das demandas apresentadas por estas famílias no Ambulatório de Apoio foi

elencado  o  principal  questionamento  durante  o  processo  da  investigação:  Quais  as

contradições  que  interferem  na  concretização  da  proteção  de  crianças  e  adolescentes

vítimas de violência sexual intrafamiliar?

Dessa  forma,  o  estudo  apresenta  como objetivo  geral:  Analisar  criticamente  as

contradições da efetivação da rede de proteção social no atendimento às vítias de violência

sexual intrafamiliar. E  objetivos específicos:

1. Traçar o perfil socioeconômico das vítimas de violência atendidos pelo IMIP.

2. Identificar os serviços recorridos pelas famílias para garantia da proteção da criança e

do adolescente vítima de violência sexual intrafamiliar; 

      3.  Elencar as dificuldades e estratégias das famílias para a efetivação da proteção da

criança e do adolescente vitimizado sexualmente. 

Como  estratégia  de  pesquisa  optou-se  pelo  estudo  de  caso,  pois,  segundo  Gil

(1996), “é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de

maneira  que  permita  o  seu  amplo  e  detalhado  conhecimento”.  Permite-nos,  assim,

conhecer as multiplicidades de um fenômeno, partindo-se de uma realidade específica. 

Segundo  Minayo  (2010,  p.  165),  “os  estudos  de  casos  têm  como  objetivo

compreender  o  impacto  de  determinadas  políticas  numa  realidade  concreta  e  explorar

situações em que intervenções determinadas não trouxeram resultados previstos”.

A natureza  da pesquisa  é  essencialmente  qualitativa,  porém,  não descartamos  a

utilização de dados quantitativos, pois corroboramos mais uma vez com a ideia de Minayo

(IDEM), ao afirmar que “tantos os estudos quali como os quantitativos podem conduzir a

resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir prioridade

de um sobre o outro”.

Vale ressaltar que a pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de ética do IMIP
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e aprovada sob o número 2971-12. A aprovação do Comitê de ética foi necessária por

tratar-se de estudo que utiliza dados referentes a seres humanos no âmbito da saúde, bem

como pelo fato de o IMIP, através do Ambulatório de Apoio, foi o lócus privilegiado para a

obtenção dos dados e demais informações que enriquecerem os resultados desse estudo.

Para  melhor  enriquecimento  teórico  do  estudo  nos  reportamos  a  discussões  a

respeito da funcionalidade do Estado, da concepção da violência, entre outros, as quais

estão organizadas no decorrer dos capítulos.

No primeiro capítulo a discussão está direcionada para a concepção de Estado que

norteia  este  estudo.  Discutiremos,  assim,  sua  funcionalidade  para  a  reprodução  da

sociedade  capitalista  e  sua  contraditoriedade  frente  às  conquistas  políticas  da  classe

trabalhadora, tendo como perspectiva a tradição marxista. 

Destacaremos, também, a contextualização da ação do Estado no enfrentamento da

violência sexual contra crianças e adolescentes no contexto brasileiro: as conquistas no

campo político e jurídico e a construção da concepção deste público enquanto sujeitos de

direitos.  Além  de  nortear  a  discussão  sobre  Proteção  Social,  rede  de  proteção,

intersetorialidade e as atribuições dos diferentes serviços que compõem tal rede.

Desta forma, subdividimos este primeiro capítulo nos seguintes itens: 1.1. O Estado

diante da problemática da violência contra crianças e adolescentes; 1.2. A violência contra

crianças e adolescentes e a atuação da política de saúde. 

No  segundo  capítulo,  nossa  discussão  será  destinada  a  apontar  as  principais

expressões da questão social quanto ao fenômeno da violência, em especial contra crianças

e adolescentes , contextualizando as determinações sociais e culturais que contribuem para

a (re) produção da violência. Destacaremos também a interface entre a história da infância

e a ocorrência da violência sexual.  

Como parte integrante deste segundo capítulo, discutiremos, ainda,  a família como

campo  privilegiado  de  manifestações  da  violência  contra  crianças  e  adolescentes,  no

sentido  de  desmistificar  tal  grupo  de  indivíduos  como  algo  sagrado  e  isento  de

contradições e conflitos. E por fim, nortearemos a atuação do Ambulatório de Apoio do

IMIP direcionado ao atendimento e assistência do público vitimizado.

Desta  forma,  subdividimos este  capítulo  da seguinte  forma:  2.1.  Determinações
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sociais e culturais para a (re) produção da violência contra crianças e adolescentes; 2.2. A

história da infância e sua interface com a violência sexual; 2.3. A família como campo

privilegiado de manifestações da violência contra crianças e adolescentes; 2.4. O IMIP e o

atendimento à crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

No  terceiro  capítulo  faremos  uma  discussão  a  respeito  da  rede  de  proteção  à

crianças  e  adolescentes,  informando  sobre  os  principais  serviços,  suas  atribuições  e

dificuldades de efetivação. Teremos a seguinte subdivisão: 3.1.  O Trabalho em rede como

estratégia de garantia de direitos de crianças adolescentes; 3.2. Atribuições dos principais

serviços governamentais de proteção às crianças e adolescentes.

No quarto e último capítulo pretendemos apresentar o resultado da pesquisa obtido

através da realização de um grupo focal, o qual foi realizado com o intuito de enriquecer as

informações  obtidas  com os  dados quantitativos,  clarificando as  contradições  presentes

entre as demandas das famílias analisadas e a atuação dos serviços da rede de proteção

acionados por elas.

Para  isso,  inicialmente  apontaremos  os  caminhos  teóricos  e  metodológicos  da

pesquisa: o método de análise que norteia a pesquisa, os objetivos, bem como o processo

de escolha para o grupo focal.  Para,  enfim,  discutirmos os  elementos  evidenciados na

pesquisa.

A subdivisão  deste  quarto  capítulo  ficou  da  seguinte  forma:  4.1.  A concepção

teórico-metodológica  da  pesquisa;  4.2.  O  grupo  focal  com  famílias  das  crianças  e

adolescentes atendidas no Ambulatório de Apoio do IMIP; 4.2.1.  O perigo mora ao lado: a

violência intrafamiliar como realidade para as famílias; 4.2.2. Contradições na proteção de

crianças  e  adolescentes  à  luz  dos  relatos  das  famílias;  4.2.3.  Proteção  de  crianças  e

adolescentes em tempos neoliberais: É possível proteger?; 4.2.4. O enfrentamento coletivo

como estratégia para proteção das crianças vitimizadas.

Nas  considerações  finais  serão  apresentadas  as   contradições  visualizadas  no

decorrer da realização da pesquisa, formulando propostas, como também demonstrando as

limitações do estudo.

Consideramos  que  o  estudo  ora  apresentado  destina-se  ao  conhecimento  das

contradições  existentes  na  execução  das  ações  dos  serviços  de  proteção  destinados  às
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crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, auxiliando na compreensão das atuais

respostas  do  Estado  para  o  enfrentamento  da  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes na Região Metropolitana do Recife. 
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1.  A INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA ASSISTÊNCIA E

PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

SEXUAL: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Este  capítulo  pretende  discutir  a  atuação  do  Estado  no  que  se  refere  ao

enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Para isso, no primeiro

momento nortearemos nossa concepção do Estado e sua funcionaldade para a reprodução

da sociabilidade capitalista.

A partir da perspectiva de Marx e Engels, o Estado é um organismo que exerce

funções precisas: garantir a propriedade privada e assegurar a reprodução da divisão de

classes sociais. É uma entidade particular que, em nome de um suposto interesse geral,

defende os interesses comuns de uma classe particular (COUTINHO, 2003, p. 19).

Porém, sabe-se que Marx e Engels vivenciaram um contexto histórico determinado

pelo início do capitalismo, pela não consolidação dos direitos, pela exacerbada violência

do  Estado  para  com  a  classe  trabalhadora,  não  tendo  como  analisar  as  conquistas

democráticas,  a  criação  dos  partidos  políticos  de  esquerda,  o  sufrágio  universal  e  a

construção dos direitos sociais.  

Tais  conquistas,  oriundas  de  amplas  lutas  dos  trabalhadores,  nos  faz  pensar  o

Estado não como comitê central da burguesia, mas como uma instituição contraditória que,

a  depender  da  dinâmica  política,  pode  responder  às  demandas  da  classe  trabalhadora,

embora continue a assumir seu caráter de classe e ocupe papel central na reprodução do

capital.

Como citado anteriormente, Marx não vivenciou a expansão dos direitos, mas já os

criticavam enquanto  instrumento  de  reprodução  da  ordem burguesa.  Para  ele  há  uma

incompatibilidade entre os direitos do homem e a sociedade do capital que opera a divisão

entre  classes  sociais  opostas  e  a  divisão  técnica  do  trabalho,  submetendo  muitos  à

exploração. 

Segundo Mészáros (2008, p. 159),

Há uma contradição  insolúvel  da  própria  estrutura  social.  As  teorias  burguesas  que
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defendem de maneira abstrata os “direitos do homem” são intrinsecamente suspeitas,
porque também defendem os direitos da alienabilidade universal e posse exclusiva e,
dessa maneira, contradizem necessariamente e invalidam de modo efetivo os mesmos
“direitos do homem” que pretendem estabelecer.

Marx nos chamava a atenção de que em uma sociedade pautada na exploração do

homem,  pela  alienação,  pela  reificação  do  sujeito  ao  objeto,  é  contraditório  falar  em

direitos em sua plenitude, pois estes apenas são toleráveis pela classe dominante à medida

que não questionarem ou impedirem o desenvolvimento da ordem estabelecida. 

Além  disso,  na  sociedade  capitalista,  os  direitos  são  toleráveis  pela  classe

dominante  enquanto  não  questionarem  ou  impedirem  o  desenvolvimento  da  ordem

estabelecida.  Quando  isso  acontece,  “a  auto-legitimação  dessa  sociedade  é  minada

radicalmente e seu caráter de classe é rapidamente desmascarado, através de seu fracasso

em  se  manter  como  sistema  correspondente  às  necessidades  dos  direitos  humanos

elementares” (MÉSZÁROS, 2008, p. 165).

Entretanto, isso não significa afirmar que Marx negasse a importância dos direitos.

Porém, ressaltava que a emancipação política, não constitui a forma final da emancipação

humana1.  “Antes  é  a  forma  de  emancipação  humana  dentro  da  ordem  estabelecida”

(MARX, 1843, p. 14-15).

Segundo Pereira (2011, p.121-122):

De  fato,  Marx  encara  com  otimismo  as  reivindicações  dos  trabalhadores  contra  o
Estado,  no  século  XIX,  para  que  este  criasse  medidas  limitadoras  dos  abusos  nas
relações  de  trabalho  da  época,  mas  o  faz  com  reservas.  Para  ele,  tal  mobilização
trabalhista  representou  um  passo  inicial  para  a  explicitação  de  contradições  no
capitalismo, cujo enfrentamento era considerado um caminho histórico importante para
a dissolução dessa forma de produção e estruturação de uma nova ordem. Com isso,
torna-se  evidente  que  na  visão  de  Marx,  a  legislação  por  si  só não  traria  a  justiça
almejada pelos trabalhadores [...].

As  reflexões  de  Marx  quanto  a  este  assunto  não  nos  parecem  distantes  se

1 Para Montaño e Duriguetto (2010, p. 130-131), a emancipação política remete ao conjunto de direitos
políticos que garantem uma “liberdade” e uma “igualdade” formais dos cidadãos. Já a emancipação humana
exige a eliminação de toda forma de desigualdade, dominação e exploração, questões incompatíveis enquanto
persistir o modo de produção capitalista. [Grifos dos autores].
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considerarmos o período de plena expansão do capitalismo e da implementação do Welfare

State que, embora tenha expandido os direitos sociais e políticos da classe trabalhadora,

não teve como objetivo abolir a estrutura social do capitalismo. 

A constituição do Estado social, o qual teve sua expressão máxima no modelo de

bem-estar social, é um exemplo das relações contraditórias que sustentam o Estado, pois

foi um período marcado pela forte intervenção estatal na área social, visando atender a

determinadas demandas da classe trabalhadora que conseguiu exigir seus direitos a partir

da luta política.

Contudo, sabe-se também que a instituição do Estado social correspondeu a uma

necessidade política e econômica da burguesia diante da crise do Estado liberal que teve

como  estratégia  a  intervenção  estatal  na  economia  e  no  estabelecimento  de  políticas

sociais, com o objetivo de ampliar o consumo da classe trabalhadora e a garantia do pleno

emprego.

Sendo assim, trabalhando com a categoria da contradição tão presente nas obras de

Marx, podemos evidenciar que o Estado, apesar de seu caráter de classe, apresenta, em

determinados períodos históricos, mediações importantes que vão além das respostas aos

interesses  unicamente  burgueses.  A  própria  dinâmica  da  luta  de  classes  e  o

desenvolvimento da economia capitalista proporcionaram a garantia de direitos essenciais

para a reprodução dos trabalhadores e a garantia de suas condições básicas de existência.

Há,  portanto,  na  dinâmica  do  funcionamento  do  Estado  capitalista,  a  existência  de
contradições, assim configuradas: a máquina estatal serve amplamente aos interesses da
classe  dominante,  mas  a  sua  própria  universalização  exige  que  ele  dê  atenção  à
sociedade  como  um  todo.  Assim,  da  mesma  forma  que  ele  ajuda  a  explorar  os
trabalhadores, tem que atender as suas reivindicações (PEREIRA, 2011, p.123).

 

Foi  partir do reconhecimento desta contradição peculiar do Estado que Gramsci

conseguiu enriquecer o legado de Marx e Engels. Ao contrário de significar uma ruptura

com o pensamento de ambos, Gramsci aprofundou a discussão articulando-os aos novos

acontecimentos  conjunturais:  enquanto  que  Marx  tratou  da  realidade  do  capitalismo

concorrencial,  Gramsci  vivenciou  e  se  debruçou  sobre  a  realidade  de  seu  tempo,  o
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capitalismo monopolista, que trouxe modificações importantes na relação entre  Estado e

Sociedade.

É  exatamente  nesse  contexto  histórico  que  Gramsci  vai  se  debruçar  para  formular
propostas políticas e estratégias de luta para a superação do liberalismo – estratégias
estas  compreendidas  no bojo de um processo complexo  e  de longa duração  e que
envolvia  ações  voltadas  para  a  elevação  das  massas  e  do  autodesenvolvimento  da
sociedade. Nesse sentido, tornava-se constante objeto de suas preocupações as questões
culturais,  o  papel  dos  intelectuais  junto  às  classes  trabalhadoras,  a  formação  das
ideologias, as necessárias alianças entre campo-cidade, as transformações no Ocidente,
os movimentos políticos da sociedade civil (AMARAL, 2008, p. 81).

 

O não reconhecimento dessas conquistas remete à concepção de  Estado restrito,

identificado por Gramsci, o qual tem como função básica a coerção e o domínio das classes

subalternas em prol da burguesia. Já a concepção de Estado ampliado, também analisado

por este autor, considera que o Estado, apesar de ser dotado de poder coercitivo e está a

serviço das  classes  dominantes,  pode também realizar  ações  protetoras  direcionadas  às

classes subalternas, uma vez que, para se autolegitimar, o Estado necessita se relacionar

com todas as classes sociais (PEREIRA, 2011).

É, portanto, com a percepção de uma intensa socialização da política – resultante da

presença  de  organização,  tanto  dos  trabalhadores,  quanto  do  capital  –  que  Gramsci

visualiza  uma  complexificação  das  relações  de  poder  (MONTAÑO;  DURIGUETTO,

2009). 

A partir disso, Gramsci distinguiu duas esferas no interior do Estado, quais sejam: a

sociedade política, onde se encontra todo o aparelho coercitivo do Estado; e a sociedade

civil, “conjunto de instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes

grupos  sociais,  bem  como  pela  elaboração  e/ou  difusão  de  valores  simbólicos  e  de

ideologias” (COUTINHO, 2008, p. 53-54). É, portanto, no interior da sociedade civil que

diferentes classes sociais se confrontam e lutam pela hegemonia, a fim de conservar ou

transformar a ordem estabelecida. 

É  importante  ressaltar  que  para  Gramsci  existe  uma relação  contraditória  entre

sociedade civil e sociedade política. Conforme sinaliza Amaral (2008, p. 87),
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Parece-nos que um dos grandes méritos do pensamento de Gramsci nessa discussão
sobre a sociedade civil e a sociedade política é o de mostrar que essa dicotomia entre
sociedade civil e política, tão bem construída pelo discurso liberal, expressa a existência
de  uma  relação  plena  de  contradições  e,  portanto,  terreno  de  conflitos  e  não  de
colaboração face à racionalidade dos dominantes.

 Vale destacar, contudo, que o termo “Sociedade Civil” é permeado por constantes

lutas  políticas  e  filosóficas,  pois  a  todo  o  momento  é  refuncionalizado  pela  ideologia

dominante. Esta a identifica como campo de consenso e ausência de conflitos e lutas de

classes, ao contrário da análise presente em Gramsci que o entende como um espaço de

disputa política e de projetos societários contrapostos.  

Na luta política contemporânea, contudo, com hegemonia da ideologia dominante,

este conceito passa a ser compreendido de forma genérica e como estratégia de ampliação

de  representação  da  sociedade  nos  processos  de  gestão  do  Estado,  ou  seja,  de  forma

colaborativa com este. 

Nesse  sentido,  “a  recorrência  à  sociedade  civil  corresponde  à  necessidade  de

envolver a sociedade nas ações estatais, conferindo legitimidade aos agentes e reformas

requeridas pelo processo de reestruturação capitalista” (AMARAL, 2008, p. 61).

O estudo de Gramsci sobre a sociedade civil e suas potencialidades diante da luta

de  classes  foi  uma  importante  contribuição,  sobretudo  para  os  partidos  políticos  de

esquerda,  movimentos  sociais  e  para  aqueles  que  têm  como  projeto  societário  a

transformação da ordem social estabelecida. 

Na  realidade  brasileira,  suas  contribuições  a  respeito  da  concepção  do  Estado

ampliado e da sociedade civil, contribuíram para as lutas em defesa dos direitos de crianças

e adolescentes, da saúde e demais direitos sociais, os quais, se não significaram a ruptura

definitiva com a ordem capitalista, representaram um ganho parcial frente à exploração e a

própria dinâmica do capital. 

Contraditoriamente,  porém,  é  neste  cenário  que  emergem  e  se  consolidam

diversas  lutas  sociais,  que  defendem  a  emancipação  política  dos  sujeitos  e  a

responsabilidade do Estado no que tange às respostas à emergente questão social. É em

meio a essa tortuosa conjuntura que nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente e o

reconhecimento de que este público é sujeito de direito.
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1.1. O Estado e a atuação frente a prevenção e ao enfrentamento da violência contra

crianças e adolescentes.

 A história da proteção social direcionada às crianças e aos adolescentes no Brasil

revela  diferentes  concepções  a  respeito  desse  público  e,  consequentemente,  diferentes

respostas do Estado diante da emergente questão social. 

Durante muito tempo predominou no Brasil a concepção de que a criança, advinda

de famílias  ricas,  era  o futuro do país,  necessitando de cuidados e  proteção.  Mas,  em

contrapartida,  a  criança  pobre  era  vista  enquanto  desvalida  e,  portanto,  submetida  a

situações  degradantes,  realidade  que  era  trabalhada  apenas  no  campo  jurídico  e

assistencialista, através de ações da igreja e de alguns indivíduos particulares. Conforme

demonstra Rizzini nesta passagem do texto:

[…] Tais possibilidades definem uma criança, cuja infância é classificada de acordo
com sua origem familiar e sua “herança social”. Assim, os bem nascidos podiam ser
crianças e viver sua infância; os demais estavam sujeitos ao aparato jurídico-assistencial
destinado  a  educá-los  ou  corrigi-los,  visto  como  “menores  abandonados  da
delinquência”. (RIZZINI, 2011, p. 98. grifos da autora)

Atrelado à concepção de Estado liberal hegemônico era impensável na sociedade,

principalmente aos anos que antecede a Era Vargas, a formulação de  respostas efetivas às

expressões  da  questão  social,  com  vistas  a  garantia  da  satisfação  das  necessidades

essenciais da classe trabalhadora, como também de crianças e adolescentes em situação de

rua, de abandono e de desproteção social. 

Dessa forma, historicamente, crianças e adolescentes assumiram posição secundária

perante os adultos, uma vez que “em nossa tradição cultural a condição da liberdade, do

respeito e da dignidade é status inerente à maioridade, isto é, são atributos que denotam o

início do reconhecimento da vida adulta” (BIDARRA, 2008, p. 171).

As  ações  do  Estado  brasileiro  direcionadas  à  crianças  e  adolescentes  foram

norteadas por dois principais paradigmas: o da “Situação Irregular” presente nos Códidos

de 1927 e 1979;  e o da “Proteção Integral”,  advindo com o Estatuto da Criança e  do
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Adolescente, em 1990.

 O paradigma da “Situação Irregular” era assim conhecido, pois objetivava atender

apenas àquelas crianças/adolescentes pobres que estivessem inadequados à ordem social:

“os denominados de expostos (até 07 anos de idade), de abandonados (os jovens até 18

anos),  de vadios (os atuais meninos de rua),  de mendigos (  os que pedem esmolas ou

vendem coisas nas ruas) e os libertinos ( os que frequentavam prostíbulos)” (PADILHA,

2006, p. 44-45).

A doutrina da Situação Irregular, que norteou os códigos de Menores (tanto de 1927
como de 1979), está impregnada das ideias liberais e positivistas revelando, no conteúdo
dessas legislações, a força de um Estado controlador que utiliza a autoridade do juiz, em
nome do bem-estar da nação, para impor regras e normas aos menores pobres e suas
famílias (PADILHA, 2006, p. 39).

No  final  da  década  de  1920,  período  em  que  o  movimento  operário  realizou

diversas manifestações para exigir seus direitos2, houve uma maior responsabilização por

parte do Estado que planejou políticas para o atendimento à infância e juventude carentes.

A primeira legislação específica criada com este objetivo foi o I Código de Menores, em

1927, que, segundo Faleiros,

Incorpora tanto a visão higienista de proteção do meio e do indivíduo, como a visão
jurídica repressiva e moralista. Prevê a vigilância da saúde da criança, dos lactantes, das
nutrizes e estabelece inspeção médica de higiene. Para os casos de “infância desvalida”
continuavam a centrar em ações punitivas ( 2011, p.47. grifos do autor)

Para Padilha (2006), este código revela um protecionismo do Estado cujo objetivo

era  garantir  a  “salvação”  da  criança,  a  qual  seria  alcançada  através  do  mais  absoluto

controle  do  Estado,  principalmente  sobre  a  população  pobre,  tida  como promotora  da

desordem.

Quanto a crianças e adolescentes em situação de violência interpessoal, o I Código

2 Entre as principais pautas do movimento operário naquela época estavam: “ a luta na defesa do poder
aquisitivo  dos  salários,  na  duração  da  jornada  normal  de  trabalho,  na  proibição  do  trabalho  infantil  e
regulamentação do trabalho de mulheres e crianças, direito á férias, seguro contra acidentes e doença (...)”
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 131)
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de Menores dedica um artigo estabelecendo que: “Suspende-se o pátrio poder ao pai ou a

mãe que por abuso de autoridade, negligência, incapacidade, impossibilidade de exercer o

seu poder, faltar habitualmente ao cumprimento de deveres paternos” (IDEM, p. 134).

Entretanto, apesar dessa passagem, não há referências explícitas quanto à situação

daquelas  crianças  e  adolescentes  vítimas  de  violência  sexual  intrafamiliar.  Percebe-se

muito mais uma ação de ajustamento moral das famílias ao padrão natural da função da

família nuclear, do que necessariamente a proteção desse público.

 Além  disso,  mesmo  as  ações  do  Estado  direcionadas  às  crianças  pobres  não

visavam a protegê-las, mas sim a proteção da sociedade e as crianças de boa família, na

tentativa de afastá-las do convívio com os desvalidos (ARANTES, 2011). 

Construiu-se, assim, uma visão estigmatizada da infância pobre que, classificada

como  em “situação  irregular”,  subsidiava  a  tese  (elitista)  da  “indissociável  e  natural”

relação entre pobreza e criminalidade. Percebe-se, ainda, que a perspectiva dos direitos

humanos não se fez registrar nesse primeiro documento (BIDARRA, 2008).

No contexto internacional, a criança, após a II Guerra Mundial, e todo desrespeito

aos direitos humanos que a acompanhou, passou a ter destaque nos debates realizados no

interior  da  ONU,  tendo  sido  aprovado,  em 1946,  o  Fundo das  Nações  Unidas  para  a

Infância (UNICEF). Tal órgão é reconhecido como um dos “mais importantes organismos

de defesa e proteção de direitos de crianças e adolescentes em todo o mundo” (BIDARRA,

2008, p. 160).

No entanto, apesar de importante sabe-se o quanto limitadas e fragmentadas são as

ações realizadas pela UNICEF, que não tem como objetivo transformar substancialmente a

realidade de crianças e adolescentes, uma vez que isso exigiria uma mudança radical na

estrutura sócio-econômica do capitalismo.

Ainda  no  contexto  internacional,  outro  importante  marco  no  que  se  refere  ao

reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes, foi a aprovação da Declaração

dos direitos da criança, em 1959. Segundo Bidarra,

É mister ressaltar que foi somente com a declaração dos direitos da criança de 1959 que
as  crianças  deixaram  de  ser  “meros  recipientes  passivos”  (declaração  de  1924)  e
passaram a serem reconhecidos como “sujeito de direitos internacional”. De acordo com
os  estudiosos  do  tema,  é  preciso  admitir  que  mesmo não  possuindo força  legal  de
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obrigar os países-membros a incorporá-lo como lei ordinária, a declaração contém um
posicionamento  político  que  se  traduziu  na  importante  recomendação  da  ONU  aos
Estados para que estabelecessem leis de proteção aos direitos da criança (BIDARRA,
2008, p. 160 grifos da autora).

Essas  orientações,  porém,  chegaram tardiamente  ao  Brasil,  uma  vez  que  nessa

época o país caminhava em direção à construção da ditadura militar, regime político em

que o reconhecimento dos direitos humanos foi inexistente. Nesta conjuntura, o Código de

Menores de 1927 passa a ser mais profundamente questionado, pois, para os juristas da

época,  era  necessária  uma  legislação  que  correspondesse  às  transformações  em curso.

Dessa forma, em 1979 foi instituído o II Código de Menores, através da lei 6.697, que

instaurou mais expressamente a Doutrina da Situação Irregular, que não estava explícita no

I Código3. 

Conforme salienta  Padilha (2006),  o  Código de 1979 iniciou sua tramitação no

Congresso Nacional inspirado na Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente da

ONU, de 10 de Dezembro de 1959, a qual defendia direitos como: à saúde, à educação, à

profissão,  à  recreação  e  a  segurança  social,  além  de  responsabilizar  a  família,  a

comunidade  e  o  Estado  pela  proteção  e  assistência  social  ao  menor.  Contudo,  ao  ser

implementado no Brasil,  foram suprimidos os artigos que ditavam sobre os direitos da

criança e do adolescente.

  Percebe-se, assim, que o período em que vigorou o I e o II Códigos de Menores

não houve uma estruturação de políticas eficazes quanto à prevenção da violência sexual

contra  crianças  e  adolescentes.  Ao  contrário,  as  ações  direcionadas  a  esse  público

focalizavam no atendimento quando estes eram os agressores.

Nos finais da década de 1970, o regime militar  brasileiro iniciou o processo de

distensão e  o padrão de atendimento às crianças e adolescentes começou a provocar o

repúdio  ético  e  político  de  setores  da  sociedade  mais  sensíveis  à  questão  dos  direitos

humanos.

Somado a isso, o movimento operário ressurgia com mais força, através da greve

3 A Situação Irregular que o código de 1979 trazia eram as situações ocasionadas pela própria estrutura
social  e econômica do capital,  mas que não eram entendidas enquanto tal,  como a pobreza, ausência de
políticas públicas, situação de rua, envolvimento em práticas ilícitas, as quais continuavam a ser tratadas
através da privação da liberdade. 
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do ABC paulista, que teve como objetivo denunciar as péssimas condições de trabalho e os

baixos salários dos trabalhadores.  Esses fatores,  aliados ao esgotamento de um modelo

antidemocrático, fizeram aumentar a pressão popular por uma reforma no aparelho estatal

que privilegiasse as demandas da classe operária.

Neste  processo de  reabertura  política  foi  posto  para  o conjunto da  sociedade a

necessidade de uma nova constituição baseada nos preceitos da democracia, participação

popular, garantia e defesa dos direitos sociais, entre outros. Participaram desse processo

diversos  sujeitos  sociais,  os  quais  eram  orientados  por  projetos  societários  distintos,

evidenciando uma verdadeira disputa político-ideológica. 

Neste sentido, após a realização de uma Assembleia Constituinte foi promulgada,

em 1988, a Constituição Brasileira que traz um conteúdo contraditório, tendo em vista que

expressa, no mesmo documento, os posicionamentos políticos de setores progressistas e

conservadores. 

 Havia nesta conjuntura a tentativa de se implementar no Brasil o Estado social,

conjuntura política contraposta ao movimento internacional, o qual já se direcionava para a

consolidação do neoliberalismo. Daí a concepção de uma tardia construção da democracia

no Brasil que, até os dias atuais, não conseguiu se concretizar. 

O objetivo da tentativa de construção de um Estado social no Brasil era abarcar

outros elementos de legitimação como os direitos sociais enquanto responsabilidade do

Estado,  a  participação  democrática  dos  indivíduos  nas  decisões  políticas,  entre  outros.

Percebe-se assim, uma reorientação fundamental do papel do Estado que passa de apenas

regulador para provedor e interventor nas respostas essenciais à questão social,  ficando

responsável pela elaboração e execução de políticas sociais de caráter universais4.

Com a aprovação da Constituição de 1988 e os reclames de parte da sociedade civil

em prol dos direitos infanto-juvenis, foi  possível registrar na Carta Magna dois artigos

relacionados às crianças e adolescentes - o 227 e 2285, reconhecendo-os como sujeitos de

4 É  dentro  desse  contexto  que  se  observa  a  concepção  de  Estado  ampliado  indicada  no  item anterior.
Obviamente que isto não significa afirmar que as classes dominantes deixaram de exercer o poder e controle
dentro do aparato estatal brasileiro.  A conjuntura que possibilita a entrada dos direitos sociais na agenda
política do Estado transparece seu caráter contraditório, em que, ao depender da dinâmica da luta de classes,
suas funções podem ser reorientadas. 
5 O artigo  227 dispõe  acerca  do dever  da  família,  da sociedade e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao
adolescente,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,ao  lazer,  à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
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direitos,  cuja  responsabilidade  pela  defesa  e  proteção  é  da  família,  do  Estado  e  da

sociedade em geral, não necessariamente nesta ordem hierárquica. 

Em 1990 tais artigos ganham maior concreticidade com a formulação do Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA) que substitui a Doutrina da Situação Irregular pela

Doutrina da Proteção Integral6.

O princípio da proteção integral adotado pelo ECA significou romper, ao menos

legalmente, com a visão estigmatizada que se tinha de crianças e adolescentes em “situação

irregular”,  situação  esta  corroborada  pela  estrutura  capitalista,  e  sua  consequente

desigualdade social. 

Segundo  Padilha  (2006)  são  três  os  princípios  básicos  da  proteção  integral:  a)

crianças  e  adolescentes  enquanto  sujeitos  de  direitos;  b)  crianças  e  adolescentes

considerados pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; c) garantia de absoluta

prioridade em receber socorro e proteção em quaisquer circunstâncias.

Nesta  direção,  o  ECA  preconiza  como  direitos  fundamentais  das  crianças  e

adolescentes: o direito à vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar

e comunitária, à educação, cultura, esporte e lazer, à profissionalização e à proteção ao

trabalho (RAPOSO, 2003).

Além  dos  fatores  conjunturais  do  Brasil,  o  ECA também  teve  influência  da

Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança de 1989, a qual,

Define como criança todo ser humano menor de dezoito anos de idade e, em termos
gerais,  proíbe  a  discriminação  das  crianças  e  adolescentes  por  qualquer  motivo  e
determina que os Estados-parte tomem medidas apropriadas para garantir que não haja
nenhum  critério  discriminatório  […];  reafirma  o  direito  à  vida,  ao  registro  de
nascimento,  ao  nome  e  à  nacionalidade,  à  identidade,  ao  direito  de  convivência  e
religião, à proteção contra violências e abusos, à proteção e assistência do Estado […]
(BIDARRA, 2008, p. 163).

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

O artigo 228 expõe que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação específica (BRASIL, 1988).

6  Estabelece que todas as pessoas até dezoito anos de idade são sujeitos de direitos que merecem proteção
do Estado, da família e da sociedade civil, independentemente das diferenciações de classe, gênero, etnia,
entre outras. 
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Silva, M. (2005), ao analisar a conjuntura em que foi formulada o ECA, faz uma

importante crítica ao afirmar que sua implementação foi possível não só pela organização e

mobilização social,  como também pelo fato de que o Código de 1979 estava defasado

política  e  culturalmente  para  as  necessidades  de  reestruturação  do  capital,  pois  era

necessário um Estado flexível, e que, em tese, assumisse o compromisso com os princípios

democráticos, Estado este incompatível com a estrutura rígida de um modelo ditatorial. 

Isso  significa  afirmar  que  o  ECA  foi  uma  importante  conquista,  porém  se

concretizou tardiamente, se considerarmos a conjuntura neoliberal de restrição de direitos

sociais, os quais encontram-se ameaçados, reduzidos e precarizados, não existindo, assim,

condições  reais  para  a  execução  dos  princípios  contidos  no  Estatuto,  dada  a  atual

precariedade  das  políticas  públicas  para  o  atendimento  das  reais  necessidades  da

população. 

Dessa  forma,  o  estatuto  legal  não  acompanhou  a  conjuntura  real  da  sociedade

brasileira, ou seja, não houve uma mudança radicalizada da sociedade civil em direção a

condições  efetivas  para  a  consolidação  dos  princípios  democráticos  contidos  na

Constituição de 1988 e no ECA.

De um modo geral, o Estatuto traz uma refuncionalização  das respostas do Estado

diante das demandas infanto-juvenis. Para a autora Silva, M. ,

Diante  desse  contexto,  não  podemos  considerar  o  ECA produto  de  um  movimento
nacional uniforme e convergente, oriundo tão somente dos anseios das lutas sociais, mas
também como resultado  de diferentes  interesses  políticos,  jurídicos e  sociais.  Assim,
podemos dizer que essa lei agregou conteúdos e interesses divergentes   (2005, p. 41).

Divergências  estas  que  estão cada  vez mais  explicitadas  na atual  conjuntura de

redução das políticas sociais, em especial àquelas direcionadas a proteção de crianças e

adolescentes; bem como diante do elevado número de violências cometidas contra esse

público. 

Segundo o relatório da Secretaria de Direitos humanos da Presidência da República,

divulgado no dia  10 de  Dezembro de  20127,  crianças  e  adolescentes  são as  principais

vítimas das violações dos direitos humanos. Entre as denúncias mais recorrentes contra

7  Fonte : www. jconline.com.br, visualizada em 08 de dezembro de 2012.
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esse  público,  os  dados  revelam  que  68%  são  de  negligência,  49,2%  de  violência

psicológica; 46,7% de violência física e 29,2% de violência sexual.

No que se refere aos contextos de violações de direitos de crianças e adolescentes, o

ECA  estabelece  e  organiza  diferentes  ações  de  proteção  a  esse  público,  até  então

inexistentes  nos  antigos  códigos  de  menores.  A  primeira  inovação  diz  respeito  à

compreensão de que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma

da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL,

1990, Art. 5º).

Ao mesmo tempo, o ECA, no artigo 17, define o direito ao respeito, que consiste na

inviolabilidade  da  integridade  física,  psíquica  e  moral  da  criança  e  do  adolescente,

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias,

crenças, espaços e objetos pessoais (RAPOSO, 2003, p. 96). 

Tem-se, ainda, a criação de Conselhos Tutelares, os quais são órgãos autônomos e

não jurisdicionais  encarregados  de  zelar  pela  proteção desse  público.  A criação desses

Conselhos foi um avanço obtido com o ECA, e contribui para a ruptura da concepção de

que caberia apenas ao juiz de menores o poder de decisão quanto à desproteção de crianças

e adolescentes. 

Sendo assim, os Conselhos Tutelares configuram-se como importantes instrumentos

de prevenção e enfrentamento da violência, uma vez que são compostos por membros que

integram a comunidade onde as crianças e adolescentes vivem, ficando mais próximo de

suas realidades e  demandas.

O ECA prevê, ainda, a necessidade da aplicação de medidas de proteção (art. 101) à

criança e ao adolescente vítima, como a assistência social e terapêutica, destacando-se a

orientação  e  o  atendimento  médico  e  psicossocial,  como  medidas  de  urgência

indispensáveis ao tratamento e cuidado das vítimas que sofreram algum tipo de violência

por parte de seus pais, parentes ou responsáveis (RAPOSO, 2003, p. 97).

Por fim, o ECA organiza as atribuições dos principais órgãos e serviços do Estado,

os  quais  devem  estar  articulados  em  rede  e  com  outras  políticas  sociais  de  forma

intersetorial,  que  devem  agir  para  a  proteção  da  criança,  bem  como  para  a
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responsabilização do(s) agressor (es).

Outra  importante  contribuição  ao  reconhecimento  dos  direitos  de  crianças  e

adolescentes é quanto à obrigatoriedade da notificação de suspeita e/ou confirmação de

violência  contra  crianças  e  adolescentes  pelos  profissionais  de  saúde,  amparada  pelo

princípio de que a proteção desse público cabe à família, à sociedade e ao Estado.

A obrigatoriedade da notificação e o reconhecimento da violência  enquanto um

problema de saúde pública representam importantes respostas do Estado frente à violência

sexual de crianças e adolescentes.  Isto porque historicamente o setor saúde tem sido o

campo privilegiado de identificação das diversas formas de violência  contra crianças e

adolescentes. Muitas vezes se configura como a porta de entrada dessas situações que irão

perpassar o ambiente privado, necessitando de intervenções públicas8.  

1.2. A violência contra crianças e adolescentes e a atuação da política de saúde

Embora a violência não seja em si uma questão de saúde pública, ela transforma-se

em  problema  para  esta  área  porque  afeta  a  saúde  individual  e  coletiva,  ocasionando

traumas físicos e psicológicos, e “exige, para sua prevenção e enfrentamento, formulação

de  políticas  específicas  e  organização  de  práticas  e  serviços  peculiares  ao  setor”

(MINAYO,  2006,  p.  30).  Pode  ocasionar  também sérios  agravos  sociais:  aumento  do

consumo  de  drogas,  vivência  de  rua,  prostituição,  gravidez  precoce,  hiperatividade,

dificuldades de relacionamento interpessoal, probabilidade de se tornar um agressor, baixo

rendimento escolar,  entre  outros,  os  quais  também repercutem negativamente  na saúde

desse público.

No Brasil,  os estudos sobre a violência e sua relação com o campo da saúde se

inicia  na década de 20,  ganhando maior  destaque nos anos 1980 (MINAYO, 2006).  A

8 Os principais documentos que retratam a questão da violência como também questão de saúde pública são:
O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) que informa sobre a obrigatoriedade dos profissionais de
saúde na notificação dos casos de suspeita e/ou confirmação de violência; o plano nacional de enfrentamento
da violência sexual infanto-juvenil (2002), a Notificação de Maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos
profissionais  de  saúde (Portaria  1.969/2001),  bem como a  Política   nacional  de  redução  de  acidentes  e
violência (2001), o qual trata, em primeiro lugar, “o tema como um problema social e histórico e os situa nos
marcos da promoção da saúde e de qualidade de vida” (MINAYO, 2006, p.63). 
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importância dada à violência no campo da saúde não ocorre em decorrência do acaso, mas

nasce no bojo das lutas dos movimentos sociais  pela redemocratização,  do movimento

feminista,  as  quais  foram  fundamentais  para  tornar  a  violência  uma  questão  pública,

transpondo, assim, os muros privados do ambiente doméstico. A partir daí são observados

vários  avanços  quanto  o  reconhecimento  da  violência,  também como uma  questão  de

saúde, e não mero objeto de intervenção policial. 

O destaque para a violência no campo da saúde não ocorre por acaso, dados do

Ministério da Saúde (2008)9 demonstram que a violência é a terceira causa de morte na

população em geral, entretanto, são as principais responsáveis pela morte dos brasileiros de

01 até 35 anos de idade. A maioria das vítimas é homem, jovem, de etnia negra, com pouca

ou nenhuma escolaridade e baixo nível socioeconômico, o que evidencia que a violência,

apesar de não ter como única determinação a organização social capitalista, não pode ser

analisada sem um recorte de classe, articulando-a, assim, a desigualdade social.

Ainda de acordo com o painel do SUS, as crianças e adolescentes estão entre os

grupos mais vulneráveis à violência, sobretudo a sexual.  Dados do VIVA10 demonstram

que dos 1.939 registros de violência contra crianças e adolescentes em 27 grandes hospitais

das  principais  capitais  brasileiras  no  ano  de  2007,  845 foram violência  sexual,  o  que

representa 43,6% dos atendimentos. Dados afirmam ainda que 50% das violências contra o

público infanto-juvenil acontecem dentro da residência (BRASIL, 2008).

Vale ressaltar que os casos de violência sexual registrados apontam para um grave

recorte de gênero: o sexo feminino é predominante em 88% das notificações no total de

9.049 casos registrados de violência em 2007, o que nos indica a necessidade de analisar a

violência sexual com um recorte de gênero.

Recentemente foram publicados os dados atuais sobre a incidência da violência

contra o público infanto-juvenil pelo Centro Brasileiro de estudos latino-americanos11, os

9 Ver  Painel de Indicadores do SUS nº 5 (BRASIL, 2008).

10 O VIVA é o Sistema de Vigilância e Acidentes, elaborado pelo  Ministério da Saúde em 2006, com o
objetivo de viabilizar a obtenção de dados e divulgação de informações sobre violências e acidentes. O VIVA
foi  estruturado  em dos  componentes:  1)  vigilância  contínua  de  violência  doméstica,  sexual  e/ou  outras
violências interpessoais e autoprovocadas; e 2) vigilância sentinela de violências e acidentes em emergências
hospitalares.

11Ver Mapa da violência 2012- crianças e adolescente no Brasil.
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quais nos indicaram que no Brasil, desde a década de 1980, o número de vítimas de causas

externas, que englobam acidentes e violências, aumentou 22,4%.

No que se refere aos casos de violência sexual, os dados demonstram que em 2011

foram atendidos pelos serviços de saúde um total de 10.425 crianças e adolescentes vítimas

desse tipo de agravo. A grande maioria desse público era do sexo feminino: 83,2%. A

maior incidência de atendimentos registra-se na faixa de 10 a 14 anos, com um total de

23,8% notificados para cada 100 mil adolescentes.

Ainda segundo o documento,

O  estupro,  definido  pelo  Código  Penal  brasileiro  como  Constranger  mulher  à
conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal que ocorre
quando há penetração pênis-vagina, é a mais frequente entre as violências sexuais que
demandaram atendimentos, sendo maior a incidência na faixa etária de 10 a 14 anos. 
Em segundo lugar, com 19,2% dos atendimentos, vem o assédio sexual caracterizado
como a insistência importuna, independente do sexo ou opção sexual, com perguntas,
propostas, pretensões, ou outra forma de abordagem forçada e não desejada. 
Em terceiro  lugar  tem o  atentado  violento  ao  pudor  que  ocorre  ao  se  constranger
alguém, mediante violência ou grave ameaça, ao praticar ou permitir que com ele se
pratique  ato  libidinoso  diverso  da  conjunção  carnal.  Representam  15,1%  dos
atendimentos, e tem maior peso dos 05 aos 09 anos de idade. (WALSEFISZ, 2012, p.70-
71. grifos do autor).

Apesar  de  parecer  alarmante,  a  incidência  real  da  violência  em nosso  contexto

ainda  é   desconhecida.  A violência  sexual,  os  maus-tratos  físicos  e  psicológicos  que

vitimam drasticamente crianças e adolescentes ainda não são dimensionadas em sua real

gravidade,  isto  se  deve,  em parte,  à  subnotificação desses  casos pelos  profissionais  de

saúde, apesar da obrigatoriedade prescrita no ECA.
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2. A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA TRISTE

REALIDADE NA HISTÓRIA BRASILEIRA

Neste capítulo  será discutido as  múltiplas  determinações  sociais  e  culturais  que

interferem para a reprodução da violência na sociabilidade capitalista e que afeta também

crianças e adolescentes. Veremos, ainda, que a história da infância sempre foi marcada pela

violência, praticada, em geral, pelos adultos membros da mesma família, e naturalizada

pelo Estado e conjunto da sociedade.

Além disso, faremos uma discussão a respeito da instituição família,entendida nesse

estudo  não  como  algo  sagrado  e  isento  de  conflitos,  mas  ao  contrário,  sendo  lócus

priviegiado  das  principais  manifestações  da  violência  contra  o  público  infanto-juvenil,

como também mulheres e idosos. 

Também  apresentaremos  o  IMIP  e  o  Ambulatório  de  Apoio  destinado  ao

atendimento e assistência de crianças e adolescentes vítimas da violência.

2.1.Determinações sociais e culturais para a (re) produção da violência contra crianças e

adolescentes

Sabe-se que o modo de organização social vigente determina as relações sociais e

consequentemente a forma como homens e mulheres se relacionam entre si (NETTO E

BRAZ,  2007).  Muitas  vezes  essas  relações  não  são  pacíficas,  principalmente  em  se

tratando de um modo de produção cuja essência constitutiva é a desigualdade e a divisão

social em classes  antagônicas.

O  conceito  da  violência,  além  disso,  não  é  unívoco  e  abrange  uma

multidisciplinaridade de conhecimentos. Deve ser entendida como uma relação de força e

poder,  no  campo  das  relações  interpessoais  e  das  relações  entre  as  classes  sociais.

Destarte,  muito  alardeada  atualmente,  a  violência  não  é  um  fenômeno
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contemporâneo e tem assumido diferentes significados de acordo com particularidade de

cada formação sócio-histórica. Ela se expressa nas relações cotidianas entre os indivíduos,

sejam elas extra ou infrafamiliares; na relação entre Estado e os indivíduos12, tendo como

uma das mediações a relação de poder que transparece relações desiguais entre classes

sociais (gêneros, gerações, etnias, orientações sexuais, etc.).

Para  Ianni  (2004),  a  violência,  juntamente  com  os  meios,  objetos  e  força  de

trabalho,  constitui  as  forças  produtivas  de  um  modo  de  produção,  existente  desde  a

formação da sociabilidade capitalista, e demais modos de produção, já que a violência não

é algo específico dessa sociedade, mas que se apresenta refuncionalizada a partir de novas

determinações presentes na sociedade capitalista. 

O mesmo autor chamará esta estrutura sóciopolítica como uma verdadeira “fábrica

de  violência”,  que  possui  novas  determinações,  estando  profundamente  marcada  pelas

relações sociais de poder que se estabelecem entre as classes sociais. 

É  óbvio,  entretanto,  que  na  produção  da  violência  contra  outrem também está

demarcado a condição subjetiva de um indivíduo, porém tal subjetividade é norteada por

fatores estruturais componentes de uma determinada sociedade. Segundo Ianni (2004, p.

169),  a  violência  “nasce  como  técnica  do  poder  exercita-se  também  como  modo  de

preservar,  ampliar  ou  conquistar  a  propriedade,  adquire  desdobramentos  psicológicos

surpreendentes no que se refere aos agentes e às vítimas”.

Cabe salientar, ainda, que tendo caráter histórico, a violência perpassa as relações

humanas desde os tempos primitivos, assumindo diferentes manifestações de acordo com o

modo de produção social vigente. Conforme indica Ianni (2004, p. 170-175),

À medida  que  se  desenvolvem a  ciência  e  a  técnica,  em seus usos  crescentemente
políticos,  econômicos  e  culturais,  desenvolvem-se  as  técnicas  da  violência  (...).  O
mercantilismo, o colonialismo, o imperialismo e o globalismo podem ser vistos como
processos histórico-sociais, ou geopolíticos, nos quais florescem e reflorescem as mais
diversas formas e técnicas da violência.

Nesse  sentido,  é  válido  reconhecer  que  cada  século,  época  ou  configuração

12 A história nos mostra que por muito tempo era através da força bruta que o Estado mantinha a ordem
social. Ainda hoje a utilização da força é presente para o controle da ordem, embora não seja o único
instrumento hábil para tal.
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histórico-social se caracteriza por formas e técnicas diferenciadas da violência. Além disso,

suas manifestações apresentam significados e aceitações sociais diferentes em cada período

histórico.  A violência  intrafamiliar  contra  crianças  e adolescentes,  em especial  a física,

durante  muito  tempo foi  aceitável  e  vista  até  como necessária  para  a  educação desses

sujeitos, sendo assim, naturalizada. Nos dias atuais já é tida como crime e grave violação

de  direitos  desse  público,  embora  continue  a  persistir  e  justificada  como  forma  de

disciplina.  

Ainda  a  respeito  dessa  discussão,  Fraga  (2002)  informa  que  nas  sociedades

primitivas  a  violência  ocorria  como uma prática  de  luta  pela  própria  sobrevivência da

espécie humana, em um grau de desenvolvimento histórico que não oferecia outras saídas e

possibilidades de ação e relação. Ou seja, nos tempos primitivos a violência era justificada

como estratégia de sobrevivência, devido principalmente a escassez de alimentos, a falta de

compreensão dos indivíduos enquanto sujeitos sociais detentores de direitos, dentre outros.

A violência na sociabilidade capitalista não pode ser analisada a partir desse prisma,

uma vez  que com a ascensão da  sociedade burguesa  se conseguiu  elevar  os  níveis  de

produção de alimentos e insumos necessários à satisfação das necessidades básicas de toda

população. Contudo, o que é produzido socialmente é apropriado apenas por uma mínima

parcela da sociedade, ocasionando a produção das desigualdades entre as classes sociais e

todas as suas expressões: a fome, miséria, pobreza.

Aqui  cabe  sinalizar  que o modo de produção capitalista,  em linhas  gerais,  está

baseado na acumulação, ou seja, na produção de mais-valia que, reconvertida em capital,

contribui para o processo de produção da riqueza socialmente produzida. Segundo Netto e

Braz (2006, p. 128), “a acumulação do capital depende da exploração da força de trabalho.

Quanto maior a exploração da força de trabalho, maior será a mais-valia e a acumulação”.  

Entendemos que esses fatores constituem as bases da formação da questão social,

enquanto “expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de

seu ingresso no cenário político (...). É a manifestação, no cotidiano da vida social,  da

contradição entre proletariado e burguesia” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 77). 

Neste  sentido,  compreendemos  por  questão  social  o  conjunto  de  desigualdades

criadas pelo sistema capitalista, sejam elas econômicas, sociais, políticas e/ou culturais.
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Está, portanto, no cerne da emergência desse modo de organização social, bem como do

“trabalhador livre”, o qual se vê obrigado a vender sua força de trabalho, submetendo-se a

exploração e a pauperização. 

Na  cena  contemporânea  da  sociabilidade  capitalista,  tendo  como  foco  a

globalização não só da economia, mas das contradições13 sociais inerentes a esse modo de

produção, a questão social também vai assumindo novas configurações. O acirramento das

desigualdades, a concentração e centralização do capital, as carências populacionais no que

diz respeito à habitação, saúde, educação são fatores que contribuem para esse processo.

Segundo Ianni (2004, p. 23),

O que está em causa, quando se fala em mundialização, planetarização, globalização,
globalidade ou globalismo, é uma ampla e profunda transformação geral, envolvendo a
economia e a sociedade, a política e a cultura, a ecologia e a demografia, as línguas e as
religiões. Tudo isso se abala mais ou menos radicalmente do modo desigual e também
contraditório.

 

Nesta  conjuntura  de  uma  globalização  neoliberal  caminham  pari  passu  a

acumulação da riqueza, a produção exacerbada de insumos e alimentos, o narcotráfico, a

pauperização absoluta e a relativa, além da intensificação da violência estrutural. Ou seja,

para o autor  (2004,  p.  174),  “a mesma dinâmica  com a qual  se  forma e transforma a

sociedade  moderna,  burguesa  ou  capitalista,  dinamiza  o  progresso  e  a  decadência,  a

concentração de riqueza e a pauperização, e a alienação e alucinação”. 

Assim, segundo esta análise, consideramos a violência estrutural que se expressa

“pela dominação de classes e desigualdades na distribuição de renda, onde crianças não

usufruem dos direitos fundamentais estabelecidos na legislação, e da infância vítima de

violência (...)” (RAPOSO, 2003, p.  53). 

Já para Minayo (2002, p. 99),

13 Segundo Netto e Braz (2006, p.165), a contradição fundamental do Modo de Produção Capitalista é a
socialização da produção ao passo em que a apropriação permanece privada: o conjunto dos produtores
diretos (os trabalhadores) cria um enorme excedente que é apropriado pelos donos dos meios de produção
(os capitalistas).
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A violência estrutural  incide sobre a condição de vida de crianças e adolescentes,  a
partir de decisões histórico-econômicas e sociais, tornando vulnerável o seu crescimento
e desenvolvimento. Por ter um caráter de perenidade e se apresentar sem a intervenção
imediata dos indivíduos essa forma de violência aparece “naturalizada”, como se não
houvesse nela a ação dos sujeitos. [grifos da autora]

Ao considerar a análise dos fatores estruturais para a produção e reprodução da

violência contra crianças e adolescentes, não estamos afirmando que esta ocorre apenas

com aquelas que apresentam perfil sócio-econômico precário, nem que a pobreza é o único

determinante para a produção da violência.  Segundo Raposo (2003, p. 33),

No Brasil,  o  quadro  da  infância  e  adolescência  em dificuldade  é  configurado pelas
diversas formas de violência perpetradas contra esse segmento da população, no qual se
especificam  as  situações  de  abandono,  exploração  sexual,  negligência,  maus-tratos
intrafamiliares,  inscritas  no contexto de negação dos direitos humanos fundamentais
como a vida, a liberdade, a segurança.

Apesar dessas determinações, a violência perpassa todas as classes sociais, porém,

trazendo, em determinadas situações, consequências e atenções distintas. Dessa forma, ao

mesmo tempo em que a violência contra crianças e adolescentes está relacionada a fatores

estruturais, desvela-se, por outro lado, como uma violência de caráter interpessoal, ou seja,

uma violência entre classes sociais e no interior dessas. Segundo Pinto (2005, p. 26), 

A violência doméstica é  uma forma de violência  subjetiva  e  interpessoal,  na qual  o
adulto transgride o seu poder disciplinador, negando e negligenciando as necessidades e
os direitos da criança e tolhendo sua liberdade, colocando-se, assim, numa posição de
mero objeto dos desejos dos adultos.

A respeito dessa discussão Safiotti (2007), Guerra e Azevedo (2007) trazem uma

importante contribuição teórica no que se refere à diferença entre crianças vitimadas e

crianças vitimizadas. Para as autoras, o processo de vitimação tem relação com a estrutura

social capitalista que submete milhões de crianças a situações degradantes de vida. Atinge,

portanto, uma classe específica da sociedade: a desprovida de meios essenciais para sua
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subsistência.

Já a vitimização, apesar de ter suas raízes numa ordem social em que as relações

sociais são permeadas pelo poder, ela não atinge apenas uma classe específica, podendo

afligir qualquer criança ou adolescente, independentemente da classe social em que estão

inseridos.

Segundo  Safiotti  (2007,  p.  15),  crianças  vitimadas  têm maior  probabilidade  de

sofrer abusos de toda sorte, “uma vez que vivem sempre, ou grande parte do tempo, nas

ruas, expostas à crueldade e exploração dos adultos e de outras crianças mais velhas”. E,

devido à situação precarizada de vida que vivenciam, demandam maior intervenção do

poder  público,  através  da  inserção  em  políticas  sociais  que,  por  sua  vez,  não  têm

conseguido dar respostas efetivas a essa realidade.

Esta reflexão nos serve de parâmetro para evitarmos reducionismos na análise sobre

a produção e reprodução da violência na sociedade capitalista, não podendo considerá-la

como expressão única da pobreza e da desigualdade social, contribuindo, assim, para sua

criminalização.  Como  também não  se  podem desconsiderar  os  fatores  estruturais  que

contribuem para a agudização da violência nas relações sociais, pois não é à toa que fatores

como o consumismo, o consumo abusivo de drogas, o desemprego, a falta de condições

dignas de moradia, a pouca atenção do Estado com relação às necessidades dos indivíduos,

contribuem para a intensificação da violência.

 Na sociedade em que vivemos, contudo, a realidade se mostra a partir da aparência

dos fatos, o que, muitas vezes, encobre a essência do real. Dessa forma, a violência nos

aparece enquanto relação direta com os delitos praticados por adolescentes (os chamados

“menores deliquentes”), com a apropriação violenta da propriedade privada, ou seja, com a

criminalidade e com aquilo que demanda a intervenção policial . Concordamos com Souza

(2007, p. 16) quando afirma que,

O fato de ser comumente associada à criminalidade ou aos outros delitos cometidos
contra  a lei e a ordem obscurece outros níveis de violência que não necessariamente a
ela  se  articulam  ou  são  percebidos  enquanto  tal.  Vinculada  à  pobreza,  gera  a
criminalização da mesma e transformam grandes segmentos populacionais em potencias
suspeitos,  vítimas  de  pré-julgamentos.  Remetida  à  determinantes  individuais,
biológicos, apresenta-se como condição humana natural, numa compartimentação entre
individual e social.
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Destarte,  poucas  são  as  reflexões  que  articulam  o  fenômeno  da  violência  às

desigualdades sociais e econômicas enfrentadas por milhões de pessoas, ao consumismo

desenfreado, à violência do Estado para com os movimentos sociais, à negação de direitos

em que está submetida grande parcela da população, entre outros. 

Ou seja, raramente se discute, por exemplo, a sociedade que produz a desigualdade

e alienação do sujeito e a interferência da produção e reprodução da violência como uma

maneira  encontrada  por  determinados  indivíduos  de  obterem  o  reconhecimento  da

sociedade,  mesmo  que  esse  reconhecimento  represente  para  nós  a  alienação,  o

estranhamento  do  ser  social  e  a  forma  brutal  como  as  relações  sociais  estão  sendo

construídas em tempos de exacerbação do modo de produção capitalista.

Dessa  forma,  “a  violência,  enquanto  categoria  conceitual,  não  pode  ser

compreendida  na  óptica  de  uma  disfunção  social,  mas  como  uma  das  expressões  da

questão social, que é agravada pelo processo de produção e reprodução do capital, pelo que

se encontra dimensionada por fatores sócio-estruturais” (RAPOSO, 2008, p. 53).

É,  portanto,  em torno dessas  questões  estruturais  que  situamos  o  fenômeno  da

violência, o que exige de nós uma reflexão que ultrapasse o mero binômio vítima/agressor;

ou o entendimento da violência como uma disfunção pessoal ou social. 

Tonet (2009, p. 115) afirma que:

Tende-se a  considerar  a  violência como um defeito  da sociedade que resultaria,  em
última análise, de uma natureza humana potencialmente violenta. Sem entrar no mérito
dessa questão da natureza humana e sem querer,  porque seria esquecer  as  inúmeras
mediações, atribuir todo tipo de violência diretamente ao sistema capitalista, é preciso
que se diga que esta é um forma de sociabilidade que tem a violência na sua raiz. Trata-
se do ato fundante dessa sociedade:a compra e venda da força de trabalho, gerador da
propriedade privada de tipo capitalista (…). Esse ato violento gera, necessariamente,
uma sociedade permeada pela violência, nas suas formas mais diversas. Dele derivam a
oposição dos homens entre si, o individualismo, a competição e a guerra de todos contra
todos. Todas as outras formas de violência, ainda que não oriundas diretamente desse
ato fundamental, se vêem marcadas, potencializadas e ampliadas por ele. 
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Afirmamos, então, que ao lado da violência estrutural se produzem e reproduzem

outras formas específicas de violência contra determinados grupos, entendidos, a partir de

uma  construção  histórica,  como  inferiores,  tais  como:  mulheres,  idosos,  negros,

homossexuais, crianças e adolescentes. Isso significa afirmar que a sociedade capitalista,

além de produzir a desigualdade entre as classes sociais, que por si só já é uma violência,

refuncionaliza formas específicas de sua manifestação em determinados segmentos sociais.

Assim,  a  violência  cometida  contra  esses  segmentos  tem  suas  expressões  nas

condições  culturais  de  uma  sociedade  baseada  na  desigualdade,  quais  sejam  o

patriarcalismo, o machismo e o adultocentrismo. 

O patriarcalismo, assim como o machismo, é uma construção social que expressa e

justifica o domínio do corpo da mulher,  sua sexualidade,  emoções e  funções  sociais  à

figura masculina. Embora as manifestações dessa estrutura de poder tenham como lócus

privilegiado o ambiente doméstico, englobam todo o conjunto da sociedade. Para Saffioti

(2004,  p.  54),  “do  mesmo  modo  como  as  relações  patriarcais,  suas  hierarquias,  sua

estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a

sociedade civil, mas impregna também no Estado”.

No exercício de sua função patriarcal, “o homem detém o poder de determinar a

conduta  das  categorias  sociais,  recebendo  autorização,  ou  pelo  menos,  tolerância  da

sociedade para punir o que lhes apresentar como desvio” (SAFFIOTI, 2001 p. 215).  

Dessa forma, por muitos anos, e ainda hoje, apesar das conquistas no campo legal,

há  uma naturalização social  em torno dos  castigos  físicos  praticados  contra  mulheres,

crianças/adolescentes,  vistos  na  lógica  patriarcal  como  sujeitos  subjugados  à  figura

masculina. 

Nesse sentido, os homens estão permanentemente autorizados a realizar seu projeto

de  dominação-exploração  das  mulheres,  crianças  e  adolescentes.  Podemos  considerar,

assim, que o patriarcado é um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da

sociedade. Representa uma estrutura de poder tanto na ideologia quanto na violência.

Vale ressaltar que estudiosas feministas ao tratarem do patriarcalismo afirmam que

esta categoria já existia antes mesmo da consolidação do capitalismo. Entretanto, nesta

sociedade  ganha  novas  configurações  adaptáveis  a  sua  forma  de  organização  social:
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entendimento da mulher e de sua sexualidade enquanto direito privado.

O próprio Hobsbawn (2004) ao estudar o modo de organização capitalista, afirma

que  a  prática  de  relação  sexual  com  crianças  e  adolescentes  passa  a  ser  recusada

socialmente  com o  advento  da  concepção  burguesa  de  sociedade  e  família,  da  qual  a

entendia enquanto um ambiente sagrado, onde não se evidencia contradições. 

Para o mundo burguês a sexualidade deve ser velada. De acordo com Hobsbawn

(2004, p. 246-247):

Tal puritanismo era explicado pelo fato de que práticas promíscuas eram articuladas ao
ambiente dos pobres. Evidentemente, o problema era também econômico. A família não
era meramente a unidade social básica da sociedade burguesa, mas também a unidade
básica  do  sistema  de  propriedade  e  das  empresas  de  comércio,  ligada  com  outras
unidades similares através de um sistema de trocas mulher-mais-valia- propriedade(...).

É  importante  destacar  que,  contraditoriamente,  o  capitalismo  representou  um

avanço no que se refere a essas situações e, em especial, para a condição de crianças e

adolescentes, os quais gradativamente vão adquirindo maior reconhecimento na sociedade.

Porém, tal avanço ainda era restrito àquelas crianças inseridas nas famílias burguesas. As

demais ainda eram destinadas práticas de violência, de exploração, tortura, entre outros,

conforme indica Engels (apud MARQUES; MARTINS, 1999, p. 38). Assim,

[…] O resultado inevitável é a alteração da ordem social existente que, precisamente
porque é  imposta,  tem consequências  muito funestas  para  os  operários.  Sobretudo o
trabalho das mulheres desagrega completamente a família, porque quando a mulher passa
cotidianamente 12 ou 13 horas a fábrica e o homem também trabalha aí ou em outro
emprego,  o  que  acontece  às  crianças?  Crescem entregues  a  si  próprias  como a erva
daninha, entreguam-nas para serem guardadas fora por um shilling ou shilling e meio por
semana, e podemos imaginar como são tratadas. É por essa razão que se multiplicam de
uma maneira alarmante,  nos distritos industriais,  os acidentes de que as crianças são
vítimas por falta de vigilância (ENGELS apud MARQUES; MARTINS, 1999, p. 38).

Obviamente que ao falar de patriarcado não é o mesmo que afirmar que apenas os

homens cometem violência.  Sabemos que,  especialmente  em se tratando de crianças  e

adolescentes, a mulher (mãe, babá, etc) é uma das principais agressoras, principalmente no
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que se refere à violência física.

 Nesse  sentido,  Saffioti  (2004)  afirma  que  as  mulheres  também  podem

desempenhar a função patriarcal, pois tendo muitas vezes seus direitos violados por seus

companheiros, essas mulheres podem maltratar seus filhos. 

Dito  isto  podemos  afirmar  que  as  crianças/adolescentes,  sobretudo  do  sexo

feminino,  também  são  vítimas  do  modelo  patriarcal  e  que  estudar  as  variadas

manifestações da violência cometidas contra esse público, é considerar também os fatores

sociais,  culturais  e  econômicos  que  contribuem  para  a  reprodução  desse  processo

cotidianamente nas relações sociais.

Assim, vale considerar que “o gênero, a família e o território domiciliar contém

hierarquias, nas quais os homens figuram como dominadores / exploradores e as crianças

como os elementos mais dominados-explorados” (SAFFIOTI, 2004, p. 74).

O adultocentrismo é  o  poder  que  o  adulto  exerce  sobre  a  criança.  Por  ser  um

indivíduo  com formação  e  desenvolvimento  de  suas  capacidades  sociais  e  mentais,  o

adulto naturalmente mantém o poder/autoridade sobre a criança, afinal de contas ele é o

responsável pela educação e cuidados de um sujeito durante a infância. 

Porém,  quando este  poder  é  utilizado  para  inferiorizar  a  criança,  tratá-la  como

coisa/objeto de sua autoridade, pode se evidenciar uma situação de violência. Conforme

indica Silva, S. (2011, p. 72),

Essa relação de poder, marcada inicialmente pela confiança, pelo respeito, pelo afeto,
pode se transfigurar em uma relação de poder violenta, ocorrendo quando o agressor,
valendo-se  do  confronto  entre  forças  desiguais  de  experiência,  conhecimentos,
autoridade e recursos, ultrapassa os limites de respeitabilidade, e viola direitos alheios,
maculando  a  identidade  e  integridade  dos  indivíduos.  Essa  violência,  inerente  às
relações interpessoais adulto-criança, impulsiona um processo de vitimização, no qual a
criança  e  o  adolescente  são  submetidos  ao  poder  do  adulto,  no  intuito  de  aqueles
satisfazerem os interesses e desejos deste. A vítima, pois, é reduzida a um objeto de
maus-tratos.

Diante do exposto, podemos definir a violência contra criança e o adolescente como

produto de uma violência estrutural. Entretanto, os fatores estruturais dos quais estamos

nos  referindo  englobam  não  só  as  questões  sociais  e  econômicas,  como  também
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influenciam na cultura, na política e no modo de relação entre os sujeitos. 

A violência implica também, de um lado,  numa transgressão no poder/dever de

proteção do adulto e da sociedade em geral; e, de outro, numa coisificação da infância. Isto

é,  numa negação de  direitos  que  crianças  e  adolescentes  têm de  serem tratados  como

sujeitos e pessoas em condições especiais de crescimento e desenvolvimento.

2.2.A história da infância e sua interface com a violência sexual

A história  da infância é  um pesadelo do qual recentemente começamos a despertar.
Quanto mais atrás regressamos na história, mais reduzido o nível de cuidado com as
crianças,  maior  a  probabilidade  de  que  houvessem  sido  assassinadas,  espancadas,
aterrorizadas e abusadas sexualmente (LLOYD, 1975 apud GUERRA, 2008, p. 55).

A história  da  infância  é  marcada  pela  violência:  inicialmente,  por  não  serem

consideradas pessoas e sim meras propriedades dos adultos, as crianças eram submetidas

aos mais severos castigos físicos e trabalhos pesados, além do infanticídio. 

A criança e o adolescente conquistaram o reconhecimento como “pessoas”, e não

objetos  de  intervenção  dos  adultos,  de  forma  gradual.  Esse  movimento  não  ocorreu

isoladamente, mas no bojo do movimento pela afirmação dos direitos humanos.

Segundo Silva, S. (2011, p. 31),

A pesquisa etimológica da palavra em latim infant, demonstra que o prefixo in significa
“não”,  e  fant,  derivado do verbo  fari,  que  significa  “falar”.  Desse  modo,  a  palavra
infância representa, em sua origem, o período da vida em que “não se sabe falar” (…). A
palavra criança, por sua vez, advinda do latim criantia, remete à criação, ou seja, pessoa
em criação, em processo de desenvolvimento. Do mesmo modo a palavra adolescente,
em sua base etimológica latina, subdivide-se em ad – para – alescere- crescer. Assim,
associa-se  à  noção  de  “crescer  para”.  Portanto,  essa  ideia  de  capacidade,  de
dependência,  de  inferioridade  da  criança,  inerente  à  origem  das  palavras,  é
acentuadamente  visualizada  na  historiografia  internacional  infanto-juvenil.  Ao  se
considerar a criança, ou mesmo o adolescente uma pessoa incompleta, um “vir a ser”,
nega-se sua existência plena, não garantindo vez e voz nas esferas das relações sociais
(grifos da autora).
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Conforme observou Silva (2011, p. 25), o conceito de criança e suas características

“não são estanques, ao contrário, são construções históricas e sociais, que estão em um

processo constante de fabricação, de moldagem e de aperfeiçoamento, variando conforme

o tempo e o espaço”.

No interior da sociedade capitalista, o entendimento da criança varia no tempo e no

espaço, como nos indica a autora. Dessa forma, a criança no Brasil, País em que já existe

uma legislação que a considera como sujeito de direitos, não é a mesma criança dos países

asiáticos, africanos, entre outros, onde persiste a grave violação de direitos, sendo estas

justificadas em nome da cultura e da religião.14

Guerra (2008) nos indica, baseada em uma importante obra de Philippe Ariés, que a

infância, tal como conhecida hoje, não apresentou sempre esse reconhecimento. Na época

medieval, por exemplo, crianças eram consideradas enquanto tais até os 07 anos de idade,

não tinham forte vínculo com seus familiares e saíam muito cedo de suas residências para

se dedicarem ao trabalho, juntamente com os adultos.

A criança era considerada um verdadeiro adulto em miniatura e como tal estava sujeita a
participar de qualquer conversa, de se vestir como adultos e de brincar de todos os tipos
de jogos, inclusive aqueles com feições sexuais. Como não se acreditava na inocência
infantil, essa prática de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos adultos fazia
parte do costume da época e não chocava o senso comum. (SILVA, 2011, p. 26)

Destarte, com a consolidação da sociedade burguesa essa realidade se modifica, ou

seja, a criança passa a ser um pouco mais segregada do ambiente comum aos adultos. A

família passa a ter maior preocupação com a educação de seus filhos, cujo interesse era

prepará-los para continuarem acumulando a riqueza de seus pais. Dessa forma, verifica-se

que a educação não era entendida enquanto um direito da criança, mas estava norteada por

interesses  econômicos.  Além  disso,  “a  educação  era  transmitida  tendo  como  método

principal  o  castigo  físico,  ligado ao conceito  de  infância  da  época:  de  subordinação e

dependência” (GUERRA, 2008, p. 52).

Assim como o conceito de violência, o conceito de infância apresenta mais de um

14 Existem nesses países a prática de cortar o clitóris da mulher, quando ainda adolescente, para evitar que a
mesma sinta prazer. Ou até mesmo obrigá-las a engordar, tendo em vista que na cultura do país gordura é
sinônimo de riqueza, sendo mais fácil para essas adolescentes casarem.
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posicionamento. Segundo Guerra (2008), há autores com Ariés que defende a tese de que a

situação de crianças, em termos de provisão de sua liberdade enquanto sujeitos, só veio a

piorar no percurso da sociedade medieval a burguesa. Já Llody de Mause defende o oposto,

que a situação de crianças era muito pior em tempos anteriores.

Atualmente ambas as teses são criticadas, embora constituam importantes análises

históricas sobre a situação das crianças em períodos anteriores. Porém, ambos os autores

enfatizam a questão psicológica, desconsiderando, pois, as diferenciações de classe entre as

crianças existentes e, consequentemente, o tratamento dado a elas a partir de sua posição

social (GUERRA, 2008).

Não é nosso objetivo discutir tal polêmica, nosso intuito é de apenas demonstrar

que  o  conceito  de  infância  é  uma  construção  sócio-histórica  e  que  práticas  violentas,

sobretudo quando justificadas como meio de educação, sempre foram utilizadas,  o que

demonstra,  assim,  a coisificação da criança e aceitação social  para o uso da violência,

principalmente como estratégia de disciplinamento.  

Consideramos que a situação de crianças continua degradante, principalmente se

pensarmos  naquelas  onde  a  miserabilidade  é  ainda  mais  emergente.  Porém,

contraditoriamente, foi nesta sociedade, através de lutas sociais, que conseguimos garantir

o entendimento de que esse segmento são sujeitos sociais detentores de direitos, sendo

intoleráveis qualquer forma de discriminação, violência, exploração, opressão, etc.

Foi,  portanto,  a  partir  das  atrocidades  e  exploração  cometidas  pelos  grandes

industriais,  ao  lado  da  crescente  desigualdade  social  e  condições  subumanas  para  os

trabalhadores,  que  se  iniciou  um maior  questionamento  social  sobre  a  necessidade  de

proteção das crianças. “Em meio a esse quadro de decomposição de vida dos menores e, ao

mesmo tempo, a pressão social, os Estados e  a comunidade não mais puderam abster-se

em interferir na proteção das crianças, dando início a regulamentação jurídica” (SILVA, S.,

2011, p. 34). Esta regulamentação só veio a se consolidar após o século  XX15.

Na formação  social  brasileira,  a  violência  contra  crianças  está  registrada  muito

antes de sua consolidação enquanto nação. Segundo Ramos (2010, p.17), as crianças que

subiam nas embarcações vindas ao Brasil vinham na condição de órfãos do rei enviadas ao

15 Entre as principais regulamentações estão a problemática do trabalho infantil e da exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

48



país  para  se  casarem com os  súditos  da  coroa,  ou  como  passageiros  embarcados  em

companhia  dos  pais  ou  de  algum parente.  De  toda  forma  eram  submetidas  a  abusos

sexuais.

Ainda segundo o autor (2010, p. 48),

Em uma época em que meninas de 15 anos eram consideradas aptas para se casarem, e
meninos de 09 anos plenamente capacitados para o trabalho pesado, o cotidiano infantil
a bordo das embarcações portuguesas era extremamente penoso para os pequeninos. Os
meninos não  eram ainda homens,  mas eram tratados  como se fossem,  e ao mesmo
tempo eram considerados como pouco mais que animais cuja mão de obra deveria ser
explorada enquanto durasse sua vida útil. 
As  meninas  de  12  a  16 anos não  eram ainda  mulheres,  mas  em idade  considerada
casadoura pela igreja católica, eram caçadas e cobiçadas como se fossem. Em meio ao
mundo adulto, o universo infantil não tinha espaço: as crianças eram obrigadas a se
adaptarem ou perecerem.

Tal passagem reforça a contraposição da ideia de que o Brasil é um país ordeiro e

pacífico, pois desde sua formação submetia homens, mulheres e crianças as mais diversas

formas de violência e exploração, nos dando vários exemplos de desrespeito aos direitos

humanos. Desta forma, observa-se que a violência cometida contra crianças e adolescentes

era uma prática naturalizada desde a antiguidade. 

Também  não  é  contemporânea  a  existência  da  violência  intrafamiliar  contra

crianças e adolescentes.

Eram normais,  desde  o  primeiro  século  da  colonização,  os  casamentos  entre  tios  e
sobrinhas, primos e primas, posto que havia o desejo de concentrar o patrimônio em
uma única família, bem como de preservar a “limpeza” do sangue de origem nobre. O
costume impunha à mulher o casamento ainda nos seus primeiros anos da puberdade
(SILVA, S.,  2011, p. 44 grifos do autor)

Estas  demarcações  históricas  servem  para  ilustrar  que  o  ser  criança  é  uma

construção social e que até  atingir o reconhecimento de sujeito de direitos foi alvo de

diversas manifestações de violência, utilizadas como objetos sexuais de adultos, sendo tais

práticas naturalizadas e, muitas vezes culpabilizando a vítima pela violência sofrida.  

Entretanto, apesar de estarmos nos remetendo a um período longínquo da história
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brasileira, percebemos que essa culpabilização ainda permanece em vários dos discursos

encontrados  em  nossa  sociedade.  Este  pensamento  reflete  o  aprofundamento  da

individualização da questão social,  ou seja,  são vistos enquanto problemas individuais,

causadas porque a vítima apresentou determinado comportamento que levou o agressor a

praticar a violência. 

A  violência  contra  o  público  infanto-juvenil  se  apresenta  sob  diversas

manifestações e em lócus diferenciados. Os tipos mais comuns são a violência doméstica

(a  qual  tem  como  lócus  privilegiado  o  ambiente  doméstico  em  que  a  criança  vive),

intrafamiliar  (quando ocorre no interior da família da criança) e violência extrafamiliar

(pode ser praticado por qualquer pessoa que não tenha laços afetivos nem consanguíneos

com a vitima). 

Vale  salientar  que  alguns  autores  tratam  a  violência  doméstica  conjugada  a

intrafamiliar. Safiotti (2007), no entanto, enfatiza que são duas categorias diferentes, pois a

violência doméstica demarca o território em que a violência ocorre, ou seja, a residência

onde a criança e/ou adolescente vive. Já a intrafamiliar pode ocorrer em qualquer espaço

territorial, mas é praticado por alguém que contém laços consanguíneos com a  vítima, e,

baseando-se  em  uma  concepção  ampliada  de  família,  que  também  mantém  laços  de

afetividade com a mesma. 

Em nossa  análise  corroboramos  com o posicionamento  da  autora.  Entendemos,

assim, que são duas categorias diferentes, embora na maioria das vezes ocorra de forma

conjugada: a criança pode sofrer, ao mesmo tempo, a violência doméstica e intrafamiliar,

ou seja, ser vitima por um parente dentro da residência em que habita.

Conforme indica Guerra (2008, p. 32-33), a violência doméstica é:

Todo ato ou omissão praticado por pais,  parentes  ou responsáveis  contra crianças  e
adolescentes  que  –  sendo  capaz  de  causar  danos  físico,  sexual  e/ou  psicológico  –
implica, de um lado, uma transgressão de poder/dever de proteção do adulto e, de outro,
uma coisificação da infância, isto é uma negação do direito que crianças e adolescentes
têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
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Quanto à natureza da violência praticadas estão a violência física16, psicológica17,

sexual, a negligência18. Vale salientar que, embora a violência esteja sendo tratada aqui sob

suas manifestações, devemos observá-la como parte de um todo, visto que uma criança ou

adolescente que sofre violência sexual pode estar também submetida à violência física e

psicológica. Tal subdivisão é feita apenas para fins didáticos.

Consideramos  a  violência  sexual  conforme  conceituação  utilizada  por  Guerra

(2008, p. 33), a qual afirma ser “todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual

entre  um ou mais  adultos  uma criança  ou  adolescente,  tendo  por  finalidade  estimular

sexualmente esta criança ou adolescente ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual

sobre sua pessoa ou de outra pessoa”.

Em uma  conceituação  semelhante,  a  Associação  Brasileira  Multiprofissional  de

Proteção  à  Infância  e  a  Adolescência  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA

MULTIPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA, 2007

apud CARAVELAS, 2008, p. 17) define a violência sexual como: 

Uma situação em que a Criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de um
adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseada em uma relação de poder que
pode incluir desde carícias, manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração sexual,
“voyerismo”, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração,
com ou se violência. [grifos da autora]

Silva, S. (2011, p. 79) também traz uma conceituação sobre o tema, afirmando ser

“uma relação de poder que abrange tanto as relações abusivas, sem ganhos econômicos,

quanto as nitidamente comerciais, e se explica pelo atual cenário socioeconômico, político

16 É  caracterizada  pela  política  nacional  de  redução  de  morbimortalidade  por  acidentes  e  violência
(BRASIL, 2002), elaborada pelo Ministério da Saúde, como o uso da força física capaz de produzir injúria,
ferida,  dor ou incapacidade.  Geralmente  é  praticada  por pais,  responsáveis  ou cuidadores,  familiares  ou
pessoas próximas.
17 Segundo  Silva,  S.  (2011,  p.  76):  A violência  psicológica  é  uma  relação  de  poder  expressada  pela
autoridade natural que os adultos têm sobre as crianças, de maneia opressora, irresponsável, sem levar em
conta a condição de vulnerabilidade em que se encontram os menores de dezoito anos. Neste viés, atos de
humilhação, de agressão verbal, de ameaça, de desqualificação e de chantagem demonstram o uso ilegal da
autoridade.
18 Para Minayo (2002, p. 106), “a negligência expressa-se na falta de alimentos, de vestimentas, de cuidados
escolares e com a saúde, quando as falhas não são resultado de circunstâncias fora do controle e alcance dos
responsáveis pelos adolescentes e crianças”.
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e cultural”.

Autoras como Landini (2010) defendem que a violência sexual se subdivide em

duas  manifestações  diferenciadas:  o  abuso  sexual  que  pode  ser  intra  ou  extrafamiliar,

ocorre quando um adulto utiliza uma criança/adolescente como objeto de desejo sexual,

sem, contudo, manter com estes uma relação de troca comercial; e a exploração sexual, a

qual é identificada como sendo a utilização do menino/menina em atividades sexuais por

troca de dinheiro, em espécie e em promessa, ou de objetos. “Pode ser para ter qualquer

tipo de relação sexual, para tirar fotos de conteúdo sexual ou erótico, ou para fazer filmes

pornográficos,  ou então para utilizar a pessoa menor de idade em espetáculos sexuais”

(CARAVELAS , 2008, p.  26)19.

Segundo  dados  do  II  congresso  mundial  contra  a  exploração  sexual  de  crianças  e
adolescentes, ECPAT, internacional, OIT/IPEC, um milhão de crianças e adolescentes,
por ano, são exploradas mundialmente ao redor do mundo. No Brasil, cem mil crianças
são  vítimas  de  exploração  sexual  anualmente.No  Brasil,  é  crime  a  exploração  da
prostituição por terceiros, o rufanismo, independente da idade da vítima, de acordo com
os artigos 227 e 231 do Código Penal. Conforme o artigo 224, agrava-se a situação do
explorador quando a vitima é maior de 14 anos e menor de 18 anos (IDEM, p.26- 27).

Para Landini (2010, p. 48),

No caso do abuso sexual, a maioria das vítimas são crianças até 12 anos de idade na
época  em  que  se  inicia  o  abuso,  que  pode  durar  anos;  os  autores  são  pessoas  da
confiança das  vítimas (pais,  padrastos,  parentes,  amigos,  etc);  o abuso normalmente
ocorre  na  casa  da  criança  ou  adolescente  ou  em  suas  circuvizinhanças;  o  autor
geralmente atua sozinho, sem a ajuda de intermediários e não há transação comercial,
ainda que possa ser dada alguma recompensa material. Já a exploração sexual está mais
relacionada a adolescentes; os envolvidos são geralmente pessoas mais distantes que
possuem relacionamento  indireto  com as  vítimas,  embora  possam também ser  seus
conhecidos;  ocorre  frequentemente  fora  da residência  da  criança/adolescente  e  há  a
transação comercial,  bem como a possível  participação de outros agentes  tais como
traficantes de drogas, cafetões, motoristas de táxi, etc.

É importante sinalizar que a violência sexual, embora seja um tipo de violência

19 Em nossa opinião, portanto,  embora tais diferenças precisem ser explicitadas,  principalmente a nível
jurídico, se faz necessário entender estas práticas como parte de uma totalidade. Nossa preocupação é que
essas diferenciações acabem por segmentar o entendimento da violência.
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doméstica  e intrafamiliar, também pode ocorrer fora do ambiente doméstico, ou seja, pode

vir a ser praticada pelo vizinho, por pessoas que fazem parte do convívio da criança, ou até

mesmo por desconhecidos, que utilizam a criança e o adolescente para fins de satisfação de

seus desejos sexuais, bem como para exploração de finalidade comercial. 

Dessa  forma,  não  existe  um  estereótipo  ou  um  perfil  preestabelecido  para  a

identificação de  um agressor  sexual  de  crianças  e  adolescentes.  Esse pode ser  alguém

muito bem conceituado na sociedade, acima de qualquer suspeita, pode ser uma pessoa

aparentemente “bem casada”, ou que goste de trabalhar dedicadamente junto às crianças,

que  os  pais  acreditam que,  junto  desse  indivíduo,  a  criança  será  cuidada,  protegida  e

respeitada. Portanto, “geralmente ele não se apresenta socialmente como um louco, um

maníaco sexual com feição de monstro, um tarado desvairado” (CARAVELAS, 2008, p.

24). 

A respeito do entendimento sobre a violência sexual é necessário explicitar que nela

não está relacionada apenas ações que indiquem a penetração, estando inclusas, também,

as carícias, os gestos obscenos, olhares que indiquem sedução, entre outros. 

O código penal criminaliza diversas formas de violência sexual, a principal é o estupro
(art 213, CP), o qual após a Lei nº 12.015 de 2009, abarcou também o tipo descrito pelo
antigo atentado violento ao pudor.  Dessa forma,  o estupro,  atualmente,  configura-se
tanto  pelo  constrangimento  à  conjunção  carnal,  mediante  violência  grave  ameaça,
quanto pelo constrangimento a práticas libidinosas, não importando, em ambos os casos
o sexo da vítima.(SILVA, 2011, p. 81)

Apesar de perpassar toda a história da infância e juventude, conforme demonstra os

estudos de Del  Priore (2010), é a partir da década de 1990 que a violência sexual ganha

maior evidência pública, sendo tema de pesquisas realizadas por feministas e especialistas

na área de proteção infanto-juvenil, que a tomaram como objeto de investigação, denúncia

e mobilização para sua superação. 

Mesmo com todo o aparato legal  previsto a  partir  do Estatuto da Criança e do

Adolescente (1990), a violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes ainda é

de difícil  discussão com os setores da sociedade, até mesmo entre os profissionais que

lidam diariamente com a problemática, principalmente por representar um tabu frente à
53



concepção de família e sexualidade. 

Entender sua magnitude no espaço territorial brasileiro é um desafio, tendo em vista

que para tornar-se pública a violência precisa ser denunciada por familiares, notificada20

pelos profissionais de saúde e demais órgãos de proteção da infância, pela sociedade civil

como um todo,  o que nem sempre acontece,  devido a  “cultura do silêncio” que ainda

impera em nosso cotidiano e pelo pensamento de que o ambiente doméstico/privado não

deve ser violado, nem externalizado ao público.

2.3.  A família como campo privilegiado de manifestações da violência contra crianças e

adolescentes.

No decorrer deste estudo estamos a todo o momento nos reportando a um tipo de

violência que afeta crianças e adolescentes: a sexual, e mais especificamente aquela em

que ocorre no ambiente familiar. Entretanto é preciso demarcar: de que família estamos

tratando? Que tipo de orientação teórica estamos nos embasando ao falar de família? São

essas questões que pretendemos sinalizar neste tópico, não sendo nosso objetivo, portanto,

travar um longo debate sobre a funcionalidade da família, nem suas atuais transformações.

Tradicionalmente a família é entendida como a base de toda formação e educação

de seus membros, vista enquanto um modelo padrão, cuja composição deve incluir um

homem, uma mulher e  seus filhos. Dessa forma, qualquer organização familiar que fuja a

esse padrão é vista enquanto imoral e fruto de uma “desestruturação social”. 

Em nossa concepção, entretanto, as famílias precisam ser compreendidas em sua

pluralidade, pois, inseridas em contextos mais amplos, são decorrentes das transformações

sociais em curso. Sendo assim, neste trabalho, baseado na perspectiva crítica que orienta o

Serviço  Social,  estamos  compreendendo  as  famílias  como  inseridas  em uma  estrutura

social contraditória e complexa.

Segundo Freitas et al. (2010, p. 76),

20 A notificação é um instrumento elaborado pelo Ministério da Saúde que prevê a quantificação dos dados
sobre violência sexual contra crianças e adolescentes que dão recorrem aos serviços de saúde.
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Falar sobre famílias – e a ênfase no plural é importante e faz toda a diferença – significa
pensá-las em suas relações tanto com a sociedade mais ampla onde se inserem, quanto,
também, nas formas como estas se atualizam na vida diária das pessoas que lhe dão
concretude.

Portanto, se faz necessário frisar que não existe um único modelo de família, como

o  pensamento  tradicional  tenta  nos  explicar.  Convive-se  atualmente  com  uma

multiplicidade de organizações familiares que expressam as transformações no interior de

uma sociedade.

Dessa forma, pensar a família apenas como um conjunto de indivíduos que se junta

por laços de afinidade e consanguinidade numa mesma residência significa não reconhecer

as  contradições  presentes  nesse  espaço.  Precisamos  considerar,  pois,  outras  formas  de

organizações familiares,  àquelas em que coabitam os avôs,  tios,  primos,  apenas  casais,

sejam hetero ou homossexuais; as famílias chefiadas pelas mulheres, dentre outros. Têm-

se, ainda famílias cada vez mais extensas, nas quais irmãos casados dividem a mesma casa

com suas respectivas esposas e filhos. 

Muitas vezes dentro da mesma casa coabitam dois, três núcleos familiares. E até mesmo
casais separados que, sem condição de manutenção sozinhos, permanecem debaixo do
mesmo teto. Muitas famílias são formadas a partir de segundas uniões (as chamadas
“famílias recombinadas”),  fazendo habitar na mesma casa irmãos de pais diferentes,
várias mães, vários pais (…). (FREITAS ET AL. 2010, p. 26 grifos do autor).

Tais  organizações  familiares  constituem a  realidade  dos  usuários  com os  quais

trabalhamos, e são correspondentes às transformações históricas no interior da sociedade

(transformações  de  cunho  social,  econômico,  cultural,  etc.),  não  devem,  portanto,  ser

entendidas como “desestruturação” ou fruto da imoralidade dessas famílias.

 Segundo Freitas et al. (2010, p. 20), 

Se hoje o modelo hegemônico é a família nuclear, não podemos negar que o recurso aos
avôs, aos parentes e aos vizinhos continua sendo uma prática cotidiana, principalmente
em nossas classes populares, - fazendo emergir de novo uma família extensa, ainda que
as pessoas não convivam na mesma casa. E esta é uma realidade não apenas da classe
trabalhadora.
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Tal discussão se faz importante, pois ao falarmos de violência sexual intrafamiliar

não estamos considerando aquela em que é praticada apenas pelo pai, mãe, irmão contra

uma  criança  ou  adolescente,  mas  também  por  aquelas  pessoas  que  mantém  laços  de

afinidade  e  consanguinidade  com  os  mesmos,  podendo  conviver  ou  não  na  mesma

residência. 

Este  tipo  de  violência  pode  vir  a  ser  praticada  pelo  padrasto/madrasta,

padrinho/madrinha/, tia/tio, primo/prima, os avôs, ou até mesmo uma vizinha que cuida

daquela  criança/adolescente  desde  seu  nascimento,  e  que  assume  para  ela  a  função

materna. 

Assim, observa-se que ao nível teórico já existe o reconhecimento e até mesmo um

consenso entre pesquisadores e profissionais que estudam/intervêm junto às famílias de

que estas  não  são  uma unidade  homogênea,  mas  que  podem se  organizar  de  diversas

formas. 

Entretanto, segundo Mioto (2008, p. 53),

Essa indicação nos leva a supor que o consenso existente sobre as transformações da
família tem se concentrado apenas nos aspectos referentes à sua estrutura e composição.
O mesmo parece  não  acontecer  quando se  trata  das  funções  familiares.  Apesar  das
mudanças na estrutura,  a expectativa social  relacionada às suas tarefas e obrigações
continua  preservada.  Ou  seja,  espera-se  o  mesmo  padrão  de  funcionalidade,
independente do lugar em que estão localizadas na linha de estratificação social, calcada
em postulações culturais tradicionais referentes aos papéis paternos e, principalmente,
maternos.

No  que  se  refere  à  violência  sexual  intrafamiliar,  em  nossa  concepção,  sua

existência evidencia que as famílias não são instituições sagradas e passivas de conflitos,

podendo  também  se  constituir  em  lócus  de  produção  e  reprodução  da  violência.

Transparecê-la como uma questão real é compreender a sociedade em sua totalidade, suas

contradições  e  desigualdades  sociais/econômicas/culturais  que  se  expressam

cotidianamente na via dos indivíduos, das quais a família, que não é uma instituição neutra,

não está imune. 

É,  portanto,  nas  famílias  que  essas  desigualdades  podem  se  expressar  mais

fortemente,  principalmente naquelas orientadas pela hierarquização do poder entre seus
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membros e pela ideia de que crianças/adolescentes, por serem inferiores, são propriedades

privadas  dos  adultos  de  seu  núcleo  familiar,  devendo  se  submeter  às  suas  vontades  e

desejos, até mesmo os sexuais.

Segundo Mioto (2008, p. 132),

A violência  nas  suas  mais  diversas  manifestações,  embora  se  realize  no  âmbito  do
convívio social, é implícito às relações de produção sob a lei da acumulação capitalista
(…).  Porém,  essa  violência  não  aparece  no  momento  em que  é  produzida,  mas  se
explicita  através  de  seus  efeitos,  tornando  a  família  um  palco  privilegiado  de
manifestação  desses  efeitos  e  concomitantemente  de  absorção  e  desativação  dos
conflitos sociais.

Entretanto, durante muito tempo a violência intrafamiliar era uma das formas de

violência mais encobertas e naturalizadas em nossa sociedade. A ideia de que o ambiente

familiar é privado e não pode ser violado pelo poder público prejudicou intervenções do

Estado  direcionadas  a  garantia  da  proteção  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  de  tal

prática. 

Devido a este pensamento, ainda hegemônico na sociedade, podemos atribuir, em

parte, a difícil publicização da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Os membros de uma família em que ocorra a violência sentem-se envergonhados e

com medo de publicizarem uma possível fragilidade naquela estrutura sagrada.  Entretanto,

a não publicização desta violência contribui na formação de uma rede de proteção para o

agressor, o qual se mostra blindado a qualquer tipo de responsabilização.

Atualmente,  apesar  do  aparato  legal  existente,  ainda  permanece  esta  ideia  do

ambiente doméstico/familiar como um direito privado. Conforme indica Mioto (2009, p.

44),

A relação família e Estado é conflituosa desde o princípio, por estar menos relacionada
aos indivíduos e mais à disputa do controle sobre o comportamento dos indivíduos. Por
esta razão, ela tem sido lida de duas formas opostas. Como uma questão de invasão
progressiva e  de controle  do Estado sobre  a  vida familiar  e  individual,  que tolhe a
legitimidade e desorganiza os sistemas de valores radicados no interior da família. Ou
como uma questão que tem permitido uma progressiva emancipação dos indivíduos.
Pois, à medida que o Estado intervém enquanto protetor, ele garante os direitos e faz
oposição  aos  outros  centros  de  poderes  tradicionais  (familiares,  religiosos  e
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comunitários), movidos por hierarquias consolidadas e uma solidariedade coativa.
 

Mioto (2008) realiza uma importante reflexão sobre a intervenção do Estado no

âmbito  familiar  ao  afirmar  que  esta  não  ocorre  de  forma  monolítica,  não  possuindo,

portanto,  apenas  uma  intenção.  Tal  intervenção  coloca  em  cheque  dois  direitos:  à

privacidade e o direito à proteção, que se constitui em um dos pontos mais controversos e

mais difíceis de serem enfrentados no cotidiano da intervenção com famílias.

A intervenção do Estado nas famílias, por vezes, assume um caráter fiscalizatório,

sobretudo no que se refere às famílias oriundas da classe trabalhadora. Estas estão mais

suscetíveis  ao  controle  do  Estado  no  que  tange  às  suspeitas  de  violência  e  educação

inadequada.  Já  as  famílias  consideradas  “normais”,  oriundas  de  um  padrão  familiar

burguês, conseguem defender com mais facilidade a sua privacidade e esconder com mais

sucesso as suas violências, buscando alternativas de soluções sem sua devida publicização.

Tal fato é, portanto, muitas vezes um paradoxo e contradição, uma vez que a defesa pela

privacidade da família ajuda a esconder determinados tipos de vulnerabilidades sociais,

incluindo a violência.

Verifica-se, assim, que o Estado tende a atuar em “situações-problemas” que afetam

os indivíduos de determinada família. Sobre esse assunto Mioto (2009, p. 54-55) afirma

que:

Disto  deriva  uma  organização  de  serviços  centrados  basicamente  em  indivíduos  –
problema, ou seja, a atenção é dirigida para a criança, o adolescente, a mulher, o idoso,
a partir  de situações específicas,  tais como a doença,  a deliquencia,  o abandono,  os
maus-tratos,  a  exploração.  Dessa  organização  derivam  abordagens  direcionadas  à
resolução de problemas individuais (…), o que tende a haver o enclausuramento do
social e, mais especificamente, dos problemas sociais nos muros domésticos.

 Diante disso que possibilidade real  tem essas famílias de proverem sozinhas a

proteção de seus membros? Como elas podem ser responsabilizadas pelo “fracasso” dos

mesmos?  Como serem passíveis  de  não  reproduzirem uma violência  estrutural  para  o
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âmbito familiar? São essas questões que devem nortear as reflexões quanto a existência da

violência, seja sexual ou não, no interior das famílias, a fim de não cairmos em análises

monocausais.

Segundo Alencar (2008, p. 63-64),

Na verdade,  as  condições  sociais  e  econômicas do Brasil  na  atualidade  refundam a
tendência  já  historicamente  predominante  na  sociedade  brasileira,  qual  seja,  a  de
resolver na esfera privada questões de ordem pública. Assim, na conjuntura atual, em
que mais do que nunca o Estado tende a se desobrigar da reprodução social, persiste a
tendência de transferir quase que exclusivamente para a família responsabilidades que,
em nome da solidariedade, da descentralização ou parceria, a sobrecarregam.

   2.4.  O IMIP e o atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência sexual 

O  IMIP  (Instituto  de  Medicina  Integral  Professor  Fernando  Figueira)  é  uma

fundação que presta serviços na área da saúde no Estado de Pernambuco. Segundo Amaral

e Cesar (2009), as fundações empresariais são organizações sociais que correspondem à

estratégia  neoliberal  de  redução  do  Estado  em investimentos  com as  políticas  sociais,

passando esta responsabilidade para empresas privadas, as quais se utilizam da logomarca

de “empresa cidadã” ou “empresa solidária” para perpetuar a ideologia dominante. 

Para as autoras (2009, p. 439): 

Não  há  apenas  uma  modificação  no  discurso  empresarial,  mas  também  um
redimensionamento  da  intervenção  sociopolítica  dos  empresários  em  torno  das
expressões da questão social. Isto faz com que ela se estenda para além das ações de
reprodução  da  força  de  trabalho  ativa  e  penetre  no  terreno  das  funções  sociais
historicamente assumidas pelo Estado, principalmente, no campo da assistência.

 O  IMIP,  como  uma  fundação  social,  está  norteado  por  essa  perspectiva  e  tem

conquistado amplos investimentos do Estado, ao contrário do que ocorre com hospitais

essencialmente públicos, a exemplo do Hospital Osvaldo Cruz, Hospital da Restauração,
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entre outros21. 

 Com o selo de uma instituição “amiga da criança” e com grande investimento

estatal,  o  IMIP  tem  sido  reconhecido  como  referência  em  várias  especialidades  de

atendimento, incluindo a assistência destinada às vítimas de violência, em especial crianças

e adolescentes.

Inicialmente  o atendimento a  este  público  era realizado através  de intervenções

emergenciais,  não  tendo  o  acompanhamento  sistemático  necessário  ao  caso.

Posteriormente,  atendendo  à  exigência  do  Ministério  da  Saúde,  o  IMIP  instituiu  a

obrigatoriedade  da  notificação  compulsória  pelos  profissionais  de  saúde  em  casos  de

suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes. 

Além da notificação, o IMIP organizou ainda um fluxograma de atendimento para

melhor assistência desses casos. Tal fluxo está organizado da seguinte forma (Figura 1):

1.  Atendimento  Clínico  (pediatria,  hebiatria  e  ginecologia,  esta  quando  necessário),

incluindo anticoncepção de urgência e profilaxia para DST – HIV/aids (este corresponde a

medicações para prevenção de DST e Aids e gravidez indesejada, além da realização de

exames, todos realizados sob orientação técnica do Ministério da Saúde); 

2.Notificação do caso;

3. Encaminhamento ao Serviço Social;

4. Realização de Escuta aos familiares e, quando possível, à criança e ao adolescente, pelo

Assistente Social;

5.  Esclarecimento  sobre  a  importância  da  denúncia  do  ato  violento,  como importante

passo de proteção à vítima ;

6.Encaminhamentos/  acompanhamento  para  a  rede  de  proteção:  Conselho  Tutelar,

Delegacias especializadas, Ministério Público, Rede socioassistencial, entre outros;

7. Prosseguimento no Ambulatório de Apoio

Figura 1 – Fluxograma de atendimento no Ambulatório de Apoio às Crianças e Adolescentes Vítimas de

21  Sobre este assunto Ver a tese de Doutorado de Raquel Soares Cavalcanti – A contra reforma na política 
de saúde –UFPE, 2010.
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Violência

Fonte: Fluxograma do IMIP, 2012

Complementar a essas ações, em 2001, a instituição ampliou a atenção direcionada

a esses usuários, através da criação do Ambulatório de Apoio à crianças e adolescentes em

situação de  violência,  o  qual  é  responsável  pela  assistência  e  acompanhamento  desses

casos.  Atualmente este Ambulatório é composto por profissionais  da área de Pediatria,

Psicologia, Serviço Social e ginecologia. 

A  equipe  do  Ambulatório  tem  como  principais  linhas  de  atuação:  1-

Reconhecimento da importância da denúncia de determinada expressão da violência, como

o primeiro passo para a proteção da criança/adolescente; 2- Assistência clínica (pediatria

ou hebiatria e outras especialidades, se necessárias) para as crianças/adolescentes vítimas

de violência; 3- Defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, fortalecendo junto aos

usuários seu reconhecimento; 4- Reconhecimento da criança e do adolescente com sujeitos

de direitos e não com objetos de poder e autoridade do adulto. 

Contudo, como toda fundação, o IMIP apresenta profundas contradições. Apesar de

ser uma instituição direcionada ao atendimento do público em geral, sua administração não

é  estatal,  e  sim  gerenciada  por  um grupo  familiar  que  comanda  o  planejamento  e  a

execução dos serviços prestados.

Esta  realidade  interfere  diretamente  na  assistência  prestada  aos  usuários  que

61



necessitam  de  seus  serviços,  como  também  traz  impactos  para  os  profissionais

responsáveis pelo atendimento dessas demandas. Como principal dificuldade enfrentada,

em  se  tratando  principalmente  da  realidade  do  Ambulatório  de  Apoio,  pode-se  citar:

regime de contratação dos profissionais via CLT; baixos salários; falta de conhecimento

dos profissionais sobre a importância da notificação e o próprio fluxo da instituição para

casos  de  violência;  quantidade  insuficiente  de  profissionais  destinados  ao  atendimento

desses usuários; escasso investimento e precária estruturação do Ambulatório de Apoio;

dificuldades na marcação de consultas; modelo burocrático dos atendimentos. 

Além disso, a própria natureza do IMIP enquanto uma fundação dificulta a real

concretização dos direitos dos usuários que recorrem aos seus serviços, uma vez que se

fundamenta na focalização da assistência e na refilantropozição da questão social.

Apesar das dificuldades, o IMIP tem sido reconhecido como uma das referências no

atendimento  ao  público  infanto-juvenil  vítima  de  violência,  em  parte  porque  no

capitalismo, e em particular, no estágio neoliberal em que nos encontramos, o melhor e a

referência, têm sido o mínimo que o Estado pode ofertar para a população que necessita

dos serviços públicos.

Diante dessas precariedades, não raras vezes o usuário vítima de violência sexual

que  chega  ao  nosso  serviço  também sofre  a  violência  institucional,  uma  vez  que  não

consegue ter suas demandas respondidas com a qualidade necessária, ainda que de forma

emergencial.

Apesar do reduzido quantitativo de profissionais, desde sua criação, o Ambulatório

de Apoio tem atendido um número crescente de crianças e adolescentes em situação de

violência,  em  especial,  de  violência  sexual.  Em  2011  foram  registrados  374  casos

diagnosticados  com  suspeita  ou  confirmação  de  violência  sexual,  no  total  de  439

notificações do respectivo ano22.

De acordo com o levantamento realizado pela equipe23 foi possível identificar o

perfil das crianças e adolescentes atendidos no IMIP referente ao ano de 2011, bem como

sinalizar suas principais demandas e serviços recorridos da rede de proteção. 

Dessa forma, verificamos que dos 374 casos analisados de crianças e adolescentes

22  Entre as notificações realizadas estão: suspeitas de violências física, psicológica e a negligência.
23  Os dados foram obtidos através de um sistema de coleta de dados desenvolvido pela própria instituição.
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vítimas  de  violência,  316  (aproximadamente  85%)  são  do  sexo  feminino  e  58

(aproximadamente  16%) são  do  sexo  masculino.  Tais  dados  revelam que  as  mulheres

continuam sendo as principais vítimas quando o assunto é a violência.

 No ambiente familiar, isso é observado nas relações de poder que são construídas a

partir de uma visão machista e dominadora do corpo da mulher. Em contrapartida, os dados

revelaram que a maioria dos agressores é do sexo masculino. “Esta questão tem sempre um

caráter de gênero, isto é, está inserida em relações desiguais, assimétricas, em que, a um

dos  pares,  estão  conferidos  maiores  poder  e  autoridade,  atribuições  constituídas  pela

cultura – modo de viver em sociedade – como identidade masculina (...)”  (SCHRAIBER

ET AL, 2005, p. 28) 

Como  indicado  anteriormente,  a  sociedade  contemporânea  apresenta  profundas

desigualdades entre as classes sociais, porém essas desigualdades não são apenas de ordem

econômica,  mas também social,  política e  cultural.  Isto é profundamente observado ao

analisarmos as relações construídas entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, as

quais são relações de poder que contribuem para a (re)produção da violência, pois este

pensamento hegemônico informa que as mulheres são seres inferiores e que devem estar

submetidos ao poder do homem, o qual pode dominar seu corpo, sua mente, seu modo de

vida, violando, inclusive, sua integridade física, emocional e sexual. Tais relações podem

ser observadas no ambiente doméstico, no trabalho e na vida social como um todo. 

Segundo  Schraiber  et  al  (2005,  p.  35),  “cada  mulher,  como  parte  do  coletivo

feminino,  compartilha com todas  as  demais  esse  estatuto  de menor  valor,  portanto,  de

menor poder social: poder de expressar-se e de agir. 

Entretanto, essa realidade não significa dizer que os homens não sofrem violência.

A cultura machista a qual nos referimos, não afeta apenas as mulheres, pois os homens

também são condicionados por esse pensamento, ao serem impedidos de demonstrarem

suas emoções, sendo até mesmo oprimidos em revelar determinada situação de violência,

devido, principalmente, à construção social em torno da figura masculina: o forte, que não

pode  chorar,  nem demonstrar  sofrimento  diante  da  sociedade.  Além disso,  tende-se  a

estigmatizar  os  meninos  e  relacionar  a  ocorrência  da  violência  como  diretamente

proporcional a uma possível homossexualidade. 
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Segundo Pinto (2001, p. 42) apud Nasjleti (1980):

A falta de compreensão e entendimento acerca da vitimização sexual masculina pode ser
devida ao silêncio que circunda a questão em nossa sociedade patriarcal e machista. A
autora pontua que a masculinidade nega e rejeita qualquer tipo de fraqueza e pedido de
ajuda, considerando a passividade no homem como um atributo da homossexualidade.
Portanto, as vítimas masculinas de violência sexual frequentemente sofrem em silêncio,
revitimizando  a  si  próprios.  A  vítima  masculina  sente  vergonha,  medo  de  estar
psicologicamente doente e de ser desacreditada por parentes ou pessoas próximas.

Sabe-se que a violência sexual ocasiona uma série de transtornos e agravos à saúde

e  ao  desenvolvimento  físico  e  mental  de  uma  criança  ou  adolescente,  tais  como

agressividade,  insônia,  dificuldades  de  relacionamento  interpessoal,  baixa  qualidade  no

rendimento escolar, entre outros. 

Para Silva, C. (2007, p. 40), médica perita do IML de Recife, os efeitos negativos

das manifestações da violência no desenvolvimento da criança vão depender também:

Da duração do abuso; o grau de parentesco da vítima e o abusador, que será bem mais
grave quando se tratar de um pai, um cuidador, isto é, pessoas próximas; a diferença da
idade entre a vítima e o abusador; a participação de múltiplos abusadores e se houve
apoio dos familiares no ato da revelação. 

Porém, tais efeitos assumem especificidades em se tratando de meninas e meninos.

Para  Pinto  (2001,  p.  54),  os  efeitos  da  violência  sexual  em  meninos  podem  ser

identificados a curto e longo prazo, destacando-se: “a tentativa inapropriada de afirmar e

reafirmar sua masculinidade, através de comportamentos agressivos, caracterizados pela

destrutividade”; além da reprodução da violência sofrida em outras crianças, geralmente

podendo ocorrer com o irmão mais novo da vítima, o que é ainda mais grave devido à

continuidade do ciclo da violência dentro e fora do ambiente familiar e doméstico.

No que se refere à idade, destacamos que 22% das vítimas apresentavam entre 00 e

05 anos; 27% entre 06 e 10 anos; 48% entre 11 e 15 anos e aproximadamente 2% entre 16

64



e 17 anos24.   Tais dados nos revelam a gravidade do problema, pois ao todo 49% das

vítimas apresentam idades em que a verbalização e total consciência dos fatos ainda são

incipientes e cuja idade costuma ser identificada pelos adultos como “fantasiosa”. Tal fato

pode acarretar na dificuldade dos adultos acreditarem na possível situação de violência

vivenciada pela criança, o que pode facilitar o acesso do agressor à vítima.

Além disso, o próprio sistema de defesa da criança é prejudicado nesta idade, pois

ela tem dificuldades de diferenciar as formas de carinho de um adulto ou se aquele gesto

tem relação com a violência sexual.

Por  vezes,  a  criança  se  sente  insegura  e  temerosa  de  contar  para  um  adulto,

geralmente os pais, pois temem represálias, devido ao sentimento de culpa por acreditar

que “provocou” aquela situação, e principalmente, por ser ameaçada pelo agressor.

Quanto  ao provável  agressor  identificamos  que 0,8%  foi  a  mãe;  10,5% o pai;

6,41% o padrasto; 4% o tio; 0,26% a madrasta; 14% o vizinho; 2% o avô; 3% o primo; 2%

o irmão; 5% amigo da família; 18% o namorado25; 9% desconhecido, 17% ignorado e 4%

outros Vale ressaltar que durante a coleta dos dados, identificamos que ocorreram situações

em que a mesma criança foi vitimizada por mais de um agressor.

Percebe-se,  através  dos  dados  descritos,  que  23% das  violências  sexuais  foram

praticadas por membros da família da criança e do adolescente, entre os principais estão o

pai e o padrasto. Também é possível visualizar que os outros agressores predominantes,

apesar  de  não  fazer  parte  direto  da  família  da  vítima,  têm como  ela  uma  relação  de

proximidade e confiança, não só com a criança, mas com seus familiares.

Além disso,  os dados evidenciam ainda que aproximadamente 25% dos atos de

violência ocorreram dentro da residência onde a vítima mora, e 8% na casa de parentes.

Diante  desses  dados  identificamos  um expressivo  número  da  ocorrência  de  violência

sexual intrafamiliar e doméstica. Tal fato revela a falha em um dos componentes da rede de

proteção: a própria família,  que por variadas determinações tem violado os direitos de

24  Vale ressaltar que o alto número de vítimas de idade entre 11 e 15 anos (101 no total) ocorre devido às
notificações relacionadas ao estupro de vulnerável, ou seja, quando a adolescente mantém relação sexual,
mesmo que com consentimento,  até  os 14 anos de idade.  Como o IMIP é uma instituição de saúde
referência também na saúde da mulher e da criança, é elevado o número de notificações de adolescentes
grávidas menores de 14 anos. Tais adolescentes nem sempre relatam situações de violência durante a
relação sexual, mas devido a legislação o caso é notificado e encaminhado aos órgãos competentes.

25  Referentes aos casos de estupro presumido, conforme explicado na nota de número 44.
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crianças e adolescentes.

Segundo Pinto (2001, p. 27),

A questão implícita nessa definição parece-nos mostrar que, apesar da ideia da “sagrada
família”e ou “família perfeita” que povoa o imaginário popular, esta não está isenta de
responsabilidade,  cometendo  atos  violentos  e  agressivos  contra  seus  membros,
considerados  mais  fracos  e  vulneráveis,  trancafiados  em  um  amplo  “complô  de
silêncio”, que mascara e esconde uma realidade trágica e injusta. (grifos do autor)

O autor ainda denomina estas relações de “incesto”, onde as mais comuns são: “pai-

filha; padrasto-enteada; avô-neta; pai-filho; fraternal (entre irmãos de sangue ou adoção);

mãe-filho, entre outros” (PINTO, 2001, p. 40). 

Analisamos também o perfil social e econômico dessas famílias e identificamos que

38% sobrevivem com uma renda de até um salário mínimo (SM)26; e 23% com renda entre

01 a 03 SM; nenhuma das famílias analisadas recebia renda acima de 07 salários mínimos. 

Em  contrapartida,  evidenciamos  que  as  famílias,  na  maioria  dos  casos,  são

numerosas, o que torna a renda familiar insuficiente para a satisfação das suas necessidades

básicas. Cerca de 40% das famílias eram compostas por quatro a seis membros.

Observamos  também  que  apenas  20%  dos  responsáveis  pelas  crianças  e

adolescentes  atendidos  no  Ambulatório  de  Apoio  do  IMIP  tem  vínculo  empregatício

formal, ou seja, trabalham com carteira assinada e são segurados da Previdência Social.

26% trabalham informalmente e 24% não trabalham.

Cabe  destacar  que  ao  apresentar  o  perfil  sócio-econômico  dessas  famílias  não

estamos corroborando com a precária relação entre pobreza e violência. Sabemos que por

mais relacionada que esteja a fatores estruturais, a prática da violência apresenta profundas

mediações que não se encerram no sistema capitalista.

Queremos  enfatizar,  contudo,  que  é  majoritariamente  este  o  público  que  chega

constantemente  em  nossos  serviços,  requisitando  não  só  orientações  quanto  ao

enfrentamento da violência sofrida, como também a articulação com políticas sociais de

Assistência Social, educação, profissionalização, previdência, entre outros. É, portanto, na

análise  de como  o Estado,  através dessas políticas,  tem conseguido responder a essas

26   Considerando SM o valor de R$ 510,00, prevalecente em 2011.
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demandas que se concentra nosso esforço.

Nesse  sentido,  não  estamos  relacionando  a  renda  à  incidência  da  violência  de

maneira direta. Talvez seja até mais “fácil” identificá-la em famílias de rendas mais baixas

do que nas famílias ricas, onde o acesso aos serviços públicos é bem mais escasso27. A

própria  estrutura  habitacional  dessas  famílias  que  moram  em  grandes  condomínios

dificulta a transparência das relações violentas no interior das famílias, bem diferente de

quem vive nas comunidades periféricas do grande Recife.

Avaliamos também os serviços dos quais os profissionais de saúde do IMIP tem

orientado às famílias a recorrerem. Observamos, assim, que o conselho tutelar, tem sido o

serviço da rede de proteção mais demandado, sendo referenciado em 93% dos casos. A

GPCA foi referenciada em 16% dos casos, pois algumas das demandas que chegam ao

IMIP já vêm encaminhadas pela delegacia.

A maior articulação com o Conselho Tutelar é justificada pelo fato de ser esta a

instituição mais próxima da família para a realização do acompanhamento, uma vez que

ele deve existir em todas as comunidades. Além disso, o ECA em seu art. 13 destaca a

obrigatoriedade  dos  profissionais  de  saúde  na  comunicação  dos  casos  de  suspeita  ou

confirmação de violência ao Conselho Tutelar, sem prejuízos de outras providências legais.

Entretanto, percebemos uma frágil articulação com os demais serviços da rede de

proteção, como o Ministério Público, que teve apenas 1% dos casos encaminhado, o CRAS

(0,80%) e o CREAS (1,33%). Esses, juntamente com o Conselho Tutelar, representam os

serviços de maior importância no que se refere ao enfrentamento da violência e proteção à

criança  e  ao  adolescente  vitimizado,  cujas  atribuições  estão  inscritas  no  Estatuto  da

Criança e do Adolescente (1990) e na Política Nacional de Assistência Social (2004).

Além disso, quando nos referimos à proteção da criança não estamos considerando

apenas o afastamento do convívio do agressor e a responsabilização deste, mas também a

um conjunto  de  políticas  que  possam estar  articuladas  na  tentativa  de  proporcionar  à

criança  o  direito  ao  lazer,  à  educação de  qualidade,  à  assistência  psicológica,  social  e

jurídica, entre outros serviços que possam contribuir com a superação da violência sofrida

27  No sistema de saúde privado, apesar de também receberam casos de suspeita de violência, o sistema
de notificação, quando implementado, ocorre de maneira precária, o que contribui para a subnotificação
desses casos. 
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e a ampliação dos direitos. 

Em se tratando do trabalho desenvolvido no Ambulatório de Apoio com crianças e

adolescentes em situação de violência, das quais já apresentamos o perfil majoritário, é

possível evidenciar  outras demandas para além do contexto da violência  sofrida,  como

demandas pelo trabalho, renda e habitação, necessitando, assim, de respostas efetivas do

poder público, através da articulação intersetorial dos serviços da rede de proteção. 

Entretanto, a hegemonia do neoliberalismo, como citado anteriormente, contribui

para a fragilidade da intersetorialidade e do trabalho em rede, uma vez que o Estado tem

priorizado ações focalizadas e pontuais como respostas às demandas apresentadas pelos

indivíduos, prejudicando, assim, a garantia dos direitos universais.

Apesar da articulação dos profissionais do IMIP com esses serviços, em especial

com o Conselho Tutelar  e  GPCA, observamos que,  em 28% dos casos,  a  criança  e  o

adolescente vitimizados continuam a manter contato com o agressor, o que evidencia a não

proteção  destes  e  elevadas  chances  de  revitimização,  uma  vez  que,  ao  não  ser

responsabilizado,  o  agressor  pode  continuar  a  oferecer  riscos  a  demais  crianças  e

adolescentes que participam de seu convívio social. 

Além disso,  esta  desproteção  ocasiona  uma  série  de  traumas  nas  crianças  que

prejudicam seu desenvolvimento, como também elevado sofrimento para as famílias que

passam a desacreditar na justiça e depositar em ações de reprodução da violência a solução

da problemática, como “fazer justiça pelas próprias mãos”, ou até mesmo reforçar o “pacto

de silêncio” no interior da família, afinal, para quê externalizar o assunto, se a justiça não

funciona?
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3. A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA ÀS CRIANÇAS E AOS

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Para falar sobre rede de proteção a crianças e adolescentes é necessário discutir

inicialmente a Proteção Social, compreendida aqui como o conjunto de respostas do Estado

frente  às  manifestações  da  questão  social,  que  se  materializam  através  de  políticas  e

programas sociais que objetivam contribuir com a satisfação das necessidades básicas dos

sujeitos em diferentes contextos sociais.

De  acordo  com  Behring  e  Boschetti  (2008),  pode-se  demarcar  como  período

histórico da insurgência das primeiras iniciativas da proteção social a própria constituição

da sociedade burguesa, ou seja, do específico modo de produção capitalista de produzir e

reproduzir-se.  Evidentemente  que  não  desde  seus  primórdios,  mas  quando  se  tem um

reconhecimento da questão social inerente às relações sociais nesse modo de produção.

Para Silva, G. (2012, p. 22),

Uma vez assumida pelo Estado, a proteção social  se institucionalizaria  por meio de
políticas de caráter social, articuladas de maneira complexa com outros agentes e forças,
chegando  a  englobar  outros  formatos  de  proteção  social  com  diversos  graus  de
privatização e mercantilização, complementares à ação estatal.

É fato que a proteção social obteve maior ampliação com o modelo e política social

advindo  com o  Estado  de  Bem-Estar  Social  que  se  “diferenciou  substancialmente  do

padrão  autoritário  e  paternalista  que  vigorou  até  então”  (PEREIRA,  2011,  p.  31).  De

acordo  com  a  autora,  nos  finais  do  século  XIX  prevaleceu  um  conjunto  de  fatores

econômicos,  sociais  e  políticos  favoráveis  à  construção  de  um  moderno  conceito  de

proteção social.

As mudanças econômicas, o aumento das lutas dos trabalhadores, a crise capitalista

no século XX, foram alguns dos fatores que contribuíram para a consolidação de uma nova

proteção social baseada na cidadania e no reconhecimento dos direitos dos trabalhadores.
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Obviamente que isto não significou a superação da exploração resultante do sistema

capitalista. Segundo Pereira (2011, p. 86), “a Política Social por não ser só uma forma de

regulação, mas um processo dinâmico resultante da relação conflituosa entre interesses

contrários,  predominantemente  de  classes,  tem se  colocado,  como mostra  a  história,  a

serviço de quem maior domínio exercer sobre ela”.

No  campo  da  Proteção  Social,  o  Estado  de  Bem-estar  social  significou  uma

importante conquista para o campo dos direitos sociais, a saber: seguro social obrigatório,

leis  de proteção do trabalho,  salários mínimos,  ampliação de instituições e serviços  de

saúde e educação, programas de habitação, entre outros.

Segundo Behring e Boschetti (2008, p. 95), o Estado de bem-estar social também

pode ser definido como: “1) introdução e ampliação de serviços sociais em que se incluam

a seguridade  social,  o  serviço  nacional  de  saúde,  os  serviços  de  educação,  habitação,

emprego e assistência a idosos, a pessoas com deficiência e a crianças; 2) manutenção do

pleno emprego; 3) programa de nacionalização”.

É importante ressaltar que o Estado de bem-estar social não foi um modelo unívoco

em todos os países capitalistas. No Brasil, por exemplo, esse modelo nunca conseguiu se

consolidar,  embora  a  década  de  1980  tenha  representado  um  marco  das  lutas  dos

movimentos  sociais  em que a  pauta  principal  de  reivindicação era a  reestruturação do

modelo de proteção social do Estado brasileiro, pautado na garantia e universalização dos

direitos.

A consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi decorrente da defesa de

um Estado Social que garantisse os direitos da população, principalmente para sujeitos em

condição  especial  de  desenvolvimento,  os  quais  para  se  concretizarem,  requerem  um

conjunto articulado de ações do Estado.

Se por um lado, essa perspectiva se coloca como a única via possível no contexto do
sistema  regido  pelo  capital,  por  outro  apresenta  implicações  face  às  tendências
implementadas  pelo  Estado,  na  atualidade,  com  restrições  substantivas  de
universalização e de cobertura dessas políticas, presentes em termos constitucionais e
estatutários.
Nesse  âmbito,  evidenciam-se  contradições  entre  o  ordenamento  legal  referente  à
atenção e proteção integral à promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes e
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a realidade, com delineamentos específicos expressos na ineficiência e implementação
de medidas, mecanismos, procedimentos, bem como os limites postos de fragmentação
e focalização das políticas públicos, imprimidos pelo Estado Neoliberal, na década de
90, no processo de flexibilização dessas políticas (MALTA; VERAS, 2002, p. 66)

3.1. O Trabalho em rede como estratégia de garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Segundo Oliveira et al (2006, p. 143), a rede é um padrão organizacional que prima

pela descentralização na tomada de decisões e pela democracia, pela flexibilidade e pelo

dinamismo  de  sua  estrutura,  pelo  alto  grau  de  autonomia  de  seus  membros  e  pela

horizontalidade das relações entre os seus elementos.

Para  Muraro et  al.  (2008,  p.  25),  pensar  em rede  significa conceber  a  ideia  de

articulação, conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros,

interdependência de serviços para garantir a integralidade de atenção aos segmentos sociais

vulneráveis ou em situação de risco pessoal e social28.

Dessa forma, ao nos referirmos a redes de proteção não estamos falando de um

novo serviço, ou uma nova obra, mas sim de uma concepção de trabalho que dá ênfase à

atuação  integrada  e  intersetorial,  envolvendo  todas  as  instituições  que  desenvolvem

atividades com crianças e adolescentes e suas famílias (OLIVEIRA  et al 2006).

Trabalhar com o público em situação de violência sexual exige múltiplo e conjuntos

encaminhamentos,  além de acompanhamento sistemático por  equipes multiprofissionais

que,  muitas vezes,  estão segmentados em diferentes serviços.  Nesse sentido,  pensar  na

metodologia de trabalho em rede é pensar na necessária articulação entre os serviços a fim

de melhor responder às demandas em sua totalidade.

Conforme Muraro e Soeder (2008, p. 25),

Uma gestão social entre setores, integrada, multidisciplinar, compartilhada, necessita de
um  modelo  organizacional  flexível,  no  qual  os  processos  de  descentralização  e
participação  social  sejam  efetivos  e  favoreçam  as  parcerias  com  a  sociedade  civil

28 Ver protocolo da rede de proteção a criança e ao adolescente em situação de risco para a violência do
Município de Curitiba. 
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organizada, tanto para o atendimento emergencial como especialmente para o trabalho
preventivo.

É importante ressaltar que no âmbito do setor privado trabalhar em rede significa o

envolvimento de tecnologias, de investimento econômico e a aquisição da lucratividade. Já

no  âmbito  do  setor  público,  a  configuração  da  rede  em  torno  das  políticas  públicas

significa  menor  dispêndio  de  recursos  públicos,  a  democratização do conhecimento,  o

planejamento integrado com vistas à efetividade da garantia de direitos.

Além da  articulação  em rede  entre  os  serviços,  também são  importantes  nesse

processo as redes sociais, que são os sistemas de informação necessários na divulgação de

dados, se constituindo em instrumentos relevantes para aperfeiçoar, potencializar de forma

ampliada a implantação, o acompanhamento, a disseminação e a avaliação de programas

de atendimento.

Entretanto,  apesar  de  vivenciarmos  um  período  de  expansão  dos  sistemas  de

informação, sobretudo com a informatização das informações, a organização e divulgação

destas ainda têm se mostrado como um desafio na Região Metropolitana do Recife, uma

vez que há dificuldades no acesso de dados que sinalizem, por exemplo,  o número de

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e em quais serviços estão recebendo a

devida assistência.

O próprio sistema de notificação compulsório no serviço de saúde que auxilia no

registro  de  informações  apresenta  fragilidades,  uma vez  que  os  profissionais  de  saúde

ainda apresentam resistência diante do ato de notificar a suspeita de violência.

Falar  em metodologia  de  trabalho  em rede  atualmente  é  considerar  que  ela  é

composta não só pelos serviços organizados pelo Estado, mas que envolve também as

organizações da sociedade civil. Isto porque, na configuração atual do modelo neoliberal,

torna-se hegemônico na política social  a tendência  pluralista ou mista,  que consiste na

divisão de responsabilidades na oferta de serviços públicos entre Estado e sociedade, sob a

justificativa de desonerar o Estado (PEREIRA,2011).

Em nossa perspectiva, entretanto, a metodologia do trabalho em rede significa a

articulação entre os serviços e políticas sociais do Estado destinadas a atender crianças e

72



adolescentes vítimas de violência sexual. Por mais que não se possa desconsiderar a ação

de algumas ONG's no campo da atenção a crianças e adolescentes, entendemos que estas

ações devem ser uma responsabilidade do Estado29, pois isso significa a consolidação de

direitos sociais que não podem estar à revelia do financiamento de projetos por setores

particulares. 

Nesse sentido, consideramos que o conceito de rede tem sido transfigurado pela

ideologia neoliberal, a qual tem sido reconhecida no cenário atual como responsável pelos

laços de solidariedade entre as pessoas. De acordo com essa perspectiva, as ações em rede

dizem respeito não só às ações públicas executadas pelo Estado, mas também às ONG's e

de indivíduos particulares, em prol do “bem-comum”.

Como expressão máxima dessa tendência vem se destacando nos meios intelectuais e
políticos a defesa ideológica do pluralismo no âmbito da proteção social contemporânea
(welfare pluralism). Por bem-estar pluralista ou misto entende-se a ação compartilhada
do  Estado,  do  mercado  (incluindo  as  empresas)  e  da  sociedade  (organizações
voluntárias, sem fins lucrativos, a família ou rede de parentesco) na provisão de bens e
serviços  que  atendam  necessidades  humanas  básicas.  Esta  concepção  define  uma
divisão fundamental de responsabilidades no capo do bem-estar e uma redistribuição de
funções entre os três “parceiros” : Estado, mercado e sociedade (PEREIRA, 2011, p.
199 grifos da autora).

O próprio ECA, criado em 1990, no bojo da inserção do neoliberalismo no Brasil,

considera essa perspectiva ao estabelecer que a política de atendimento dos direitos da

criança  e  do  adolescente  “far-se-á  através  de  um  conjunto  articulado  de  ações

governamentais e não-governamentais30, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios (ECA, 1990, Art. 86).

Ao reconhecer a inserção das ONG's31 no atendimento à criança e ao adolescente,

há na verdade, a isenção do Estado em responder, de forma exclusiva, com políticas que

proteja e previna as situações de violência e omissão de direitos.

29 Embora esteja escrito no ECA que a responsabilidade de proteção cabe ao Estado, a família e a sociedade,
defendemos, porém, que a oferta de serviços públicos de atenção a crianças e adolescentes que visem a
garantia de seus direitos deve ser responsabilidade do Estado.

30 As ações propostas pelas ONG's só poderão ser executadas após inscrição nos Conselhos Municipais de
direitos da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

31 Sobre a funcionalidade das ONG's na atual conjuntura brasileira Ver “Terceiro Setor e Questão Social” de
Carlos Montaño (2007).
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Segundo Pereira (2011, p. 197),

Para atender a esta demanda o Estado tem se apoiado na emergente revalorização das
chamadas redes sociais, ou malhas da seguridade, que atualmente vêm constituindo a
espinha dorsal de um modelo de proteção social denominado de pluralista ou misto. Na
contramão deste modelo de proteção, têm assumido papel politicamente estratégico os
seguintes atores: movimentos sociais particularistas, organizações não-governamentais,
grupos voluntários, famílias, empresas com responsabilidades sociais.

Apesar de fundamental na execução das políticas sociais como estratégia de melhor

responder  às  demandas  da  população  que  necessita  de  serviços  públicos,  percebe-se

dificuldades no que se refere à efetivação do trabalho em rede, sobretudo pela conjuntura

de retração de direitos sociais vivenciada no Brasil desde 1990, baixo investimento em

políticas públicas universalizantes32, entre outros.

Conforme indica Pereira (2011), esta realidade expressa duas tendência principais:

“contenção ou retração de ofertas de serviços públicos (afetando sobremaneira o anterior

papel  da  política  social)  e  segmentação  do  consumo  privado,  com  dispersões  na

distribuição de renda, em conformidade com as regras do mercado” (p. 193).

Além disso, a atual ofensiva do capital diante dos direitos sociais tem subordinado

mais  fortemente  a  política  social  às  oscilações  da  economia.  Este  processo  tende  a

prejudicar principalmente as políticas que tem a universalidade como princípio, pois estas

têm sido reorientadas  e  executadas  de forma fragmentada e  focalizada,  o  que dificulta

sobremaneira o trabalho em rede e, em consequência, a garantia de direitos da população

infanto-juvenil que necessita dos serviços de proteção do Estado.

A respeito desse tema, Pereira (2011, p. 201) faz uma importante crítica ao afirmar

que,

Uma coisa é descentralizar serviços sem restringir ou destituir direitos do cidadão e
deveres  do  Estado  e,  outra  coisa  é  devolver  encargos  à  sociedade,  restringindo  ou
destituindo direitos e desobrigando o Estado de seus deveres. Da mesma forma, uma
coisa é a sociedade funcionar com espaço das classes sociais, exercendo papel de agente

32 Dados  atuais  do  IBGE  (2011)  demonstram  que  o  Estado  brasileiro  aumentou  o  montante  gasto  da
provisão de políticas de combate à pobreza, porém o que estamos discutindo é que essas ações do Estado
têm sido focalizadas na questão da pobreza, enquanto que outras políticas de caráter universais, como a
saúde, têm sido cada vez mais precarizada e privatizada.
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crítico dos rumos e das tendências da política social e outra é funcionar como agente de
solidariedade,  colaborando,  de  boa-fé,  com  a  usurpação  de  seus  direitos  sociais
duramente conquistados.

A concepção de proteção social inscrita no ECA é de que a atenção direcionada a

crianças e adolescentes deve envolver um conjunto de políticas sociais e que estas devem

ser operacionalizadas intersetorialmente, ou seja, de maneira articulada e integrada. 

A intersetorialidade é preferível porque “a) investe numa lógica para a gestão que

considera  o  cuidado  e  por  isso  busca  superar  a  fragmentação  das  políticas  sociais  e

b)investe  no aprendizado sobre como lidar  com as  tensões  produzidas,  quando se tem

diferentes setores e atores, com diferentes concepções de mundo, tendo que negociar uma

resposta partilhada para os problemas que lhe são comuns” (BIDARRA, 2009, p.489).

Ainda segundo a autora,

Para materializar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e para efetivar a
perspectiva de promoção e de proteção integral, subscrita na política de atendimento da
área  da  criança  e  do  adolescente,  é  inadiável  assegurar  diferentes  graus  de
intersetorialidade entre as políticas que integram o campo das políticas sociais básicas e
as  que  estão  encarregadas  de  operacionalizar  os  serviços  especiais,  sendo esta  uma
prerrogativa  expressa  pelo  ECA (…).  Isso  demanda  a  construção  de  diálogos  e
pactuações entre aqueles que estao encarregados de operacionalizar a política de saúde,
de educação,  assistência social,  segurança pública e  de justiça,  as  quais  isoladas ou
justapostas, não alcançam a cobertura e a resolutividade necessárias, nem mesmo no
interior de seus próprios campos de atuação (BIDARRA, 2009, p. 494-495).

Em se tratando dos  casos  de violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes,  a

intersetorialidade necessita de fortalecimento, pois o enfrentamento da violência  exige a

ação de diversas políticas, uma vez que apenas a responsabilização do agressor não irá

garantir  a  plena  proteção  da  criança  ou  adolescente  vitimizado.  Este  público  também

demandará  a  intervenção  do  setor  saúde,  de  serviços  de  referência  para  atendimentos

psicológicos,  sociais  e  jurídicos,  bem como  da  política  de  Assistência  Social,  quando

envolver vítimas que tenham dificuldade de acesso aos seus direitos sociais, entre outros.
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Por  sua  vez,  o  oposto  deve  ser  igualmente  condenado:  a  redução  da  promoção  e
proteção (garantia) dos direitos dessas crianças e adolescentes submetidos a abusos e
explorações sexuais exclusivamente ao atendimento direto por programas e serviços de
assistência  social,  educação  e  saúde,  sem a  responsabilização  jurídica  (civil,  penal,
administrativo-disciplinar,  etc)  dos  violadores.  Essa  última  postura,  também
equivocada, leva à impunidade e à perpetuação do ciclo perverso de violação de direitos
(NETO, 2005, p. 17).

Ainda no que se refere ao conceito de intersetorialidade e sua importância para a

implantação das políticas sociais, Junqueira refere que,

A  intersetorialidade  é  a  articulação  de  saberes  e  experiências  no  planejamento,
realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas
visando o desenvolvimento social, superando a exclusão social. É uma nova lógica para
a  gestão  da  cidade,  buscando  superar  a  fragmentação  das  políticas,  considerando  o
cidadão na sua totalidade. Isso passa pelas relações homem/natureza,  homem/mulher
que determinam a construção social da cidade.
Nessa perspectiva, é interessante ressaltar que a intersetorialidade não é um conceito
que engloba apenas as dimensões das políticas sociais, mas também a sua interface com
outras  dimensões  da  cidade,  como  sua  infra-estrutura,  ambiente,  que  também
determinam a sua organização e regulam a maneira como se dão as relações entre os
diversos segmentos sociais (JUNQUEIRA, 1997, p. 37).

Dessa  forma,  pode-se  observar  que  na  conjuntura  atual  brasileira  a

intersetorialidade das políticas sociais tem sido um dos maiores desafios, uma vez que a

fragmentação  ainda  predomina  durante  a  execução  dessas  políticas.  Diante  dessa

conjuntura,  “a  população  tem  de  se  submeter  a  um  paralelismo  de  ações,  com

preenchimento de um mesmo cadastro em diversos serviços ou ainda com repetição da

mesma história nos vários atendimentos” (SCHUTZ; MIOTO, 2010, p. 62). 

Em se tratando da violência sexual contra crianças e adolescentes, a fragilidade das

ações intersetoriais pode ocasionar a revitimização dessas pessoas, tendo em vista que a

criança se vê forçada a relembrar todo o fato ocorrido e narrá-lo a diferentes sujeitos, dos

quais  ela  não  tem  o  mínimo  de  afinidade,  nem  confiança.  Todo  esse  processo  pode

conduzir a uma agudização do sofrimento e, assim, submetê-la a uma nova violência: a

violência institucional.
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A proposta da intersetorialidade, assim, busca superar esta fragmentação. Segundo

Schutz e Mioto (2010, p. 61),

A  intersetorialidade  é  a  possibilidade  de  uma  nova  forma  de  abordagem  das
necessidades da população, pautada na complementariedade de setores, na perspectiva
de  superação  da  fragmentação.  Nesta  lógica,  as  necessidades  da  população  são
vislumbradas e atendidas em sua totalidade, ou seja, em suas diversas dimensões.

Atendendo a esta perspectiva intersetorial, e vislumbrando uma maior possibilidade

de alcançar os direitos de crianças e adolescentes, o “ECA preconiza o direito à proteção

cuja existência  pressupõe a criação de um Sistema de Garantia  de Direitos (SGD),  de

caráter público, que, moldado na perspectiva da promoção, defesa e do controle,  possa

contribuir para efetivar a promessa da normativa jurídica de proporcionar às crianças e aos

adolescentes o direito à emancipação social” (BIDARRA, 2008, p. 166).

Dessa forma,  no que concerne a  crianças e  adolescentes,  a  intersetorialidade se

expressa no SGD, o qual é articulado através de um conjunto de ações governamentais e

não-governamentais. 

Segundo Neto (2005, p.13-15),

O  SGD  é  sinônimo  de  “promoção  e  proteção  dos  direitos  humanos”.  Teve  essa
denominação a partir de um seminário realizado pelo Centro Dom Helder Câmara de
Estudos e Ação Social  (CENDHEC),  em Recife.  Esse sistema nasce muito mais  do
espírito  da  convenção  sobre  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  do  que
propriamente do Estatuto. Mas, mesmo assim, não se pode negar que o Estatuto dispõe
inquestionavelmente sobre “proteção de direitos” (…). O SGD se operacionaliza mais
como um “sistema estratégico” do que propriamente como “um sistema de atendimento
direto”. 
Cabe ao SGD o papel de a) potencializar estrategicamente a promoção e proteção dos
direitos  da  infância/adolescência,  no  campo  de  todas  as  políticas  públicas,
especialmente no campo das políticas sociais e de b) manter restritivamente um tipo de
atendimento direto, emergencial, em linha de “cuidado integrado inicial”, a crianças e
adolescentes  com seus direitos  violados ou ameaçados  ou a adolescentes  infratores.
( grifos do autor)

O SGD apoia-se em três grandes eixos: o de promoção, defesa de direitos e controle
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social. Segundo Garcia (1999, p. 96), “o eixo de promoção tem como objetivos específicos

a  deliberação  e  formulação  da  política  de  atendimento  de  direitos  (ou  de  garantia  de

direitos), que prioriza e qualifica como direito o atendimento das necessidades básicas da

criança e do adolescente, através das demais políticas públicas”.

Dessa forma, pode-se considerar que o eixo de promoção envolve a construção de

políticas públicas que garantam a proteção integral de crianças e adolescentes. Tal eixo é

concretizado  através  de  ações  que  visem  prevenir  situações  de  risco  para  crianças  e

adolescentes,  bem como na  promoção de  condições  básicas  para  seu  desenvolvimento

sadio, que podem ser asseguradas com a política de Assistência Social, Saúde, Educação,

Lazer, Profissionalização, entre outros.

O eixo de controle social, por sua vez, é composto pelas organizações da sociedade

civil e atuam na defesa do cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo

Silva (2011, p.133), este eixo “tem o intuito de fiscalizar o cumprimento dos preceitos

legais, por meio da vigilância de organismos governamentais e não-governamentais”. 

O controle  social  foi  mais  uma importante  conquista  inovadora  advinda  com o

ECA, uma vez que era impensável, em conjunturas anteriores, a participação comunitária

na  elaboração  e  proposição  de  políticas  voltadas  para  a  infância  e  juventude.  Têm

importante atuação neste eixo os Conselhos de direitos de crianças e adolescentes, os quais

são “órgãos de natureza deliberativa e caráter permanente, com composição paritária entre

representantes do poder executivo e de organizações não-governamentais, devendo existir

no nível federal, estadual e municipal” (SILVA, S., 2011, p. 131). Tais conselhos também

atuam formulando e  avaliando políticas públicas na área da infância e juventude, além de

planos de enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes em

determinadas localidades.

Como se sabe, os conselhos de direitos expressam importantes conquistas advindas

com a constituição de 1988, na qual está contida os anseios dos movimentos sociais e

partidos políticos de esquerda pela defesa da democratização das relações entre Estado e

sociedade civil. 

Para Martins (2009, p. 190),
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Os  Conselhos  constituem-se  novidade  no  campo  da  gestão  de  políticas  sociais
claramente  embasadas  em  uma  concepção  de  democracia  participativa.  Sua
institucionalização permite um novo tipo de participação da sociedade civil, que não se
esgota no processo eleitoral. São instrumentos para deliberar, controlar e fiscalizar as
políticas  desenvolvidas  nas  três  esferas  de  governo,  firmando  bases  empiricamente
viáveis para a construção de uma nova cultura política democrática.

Ao mesmo tempo,  sabemos  também que a  implementação desses  conselhos  de

direitos  não  ocorre  sem  contradições.  Envolve  disputas  de  poder  entre  sujeitos  de

concepções  e  objetivos  políticos  distintos,  o  que  pode  acarretar  dificuldades  para  a

execução da finalidade básica dos conselhos que diz respeito, na realidade de crianças e

adolescentes,  à  formulação de políticas  sociais  que permitam o pleno desenvolvimento

deste público.

O eixo de defesa de direitos tem como objetivo a responsabilização do Estado, da

sociedade  e  da  família  pelo  não  atendimento,  atendimento  irregular  ou  violação  dos

direitos individuais ou coletivos de crianças e adolescentes. Possui dois objetivos básicos:

fazer cessar a violação e responsabilizar o autor da violação, promovendo a reparação do

dano e a punição dos agressores.

 Compõe este eixo o sistema de justiça: Ministério Público e Poder Judiciário (mais

precisamente  o  juiz  da  Infância  e  Juventude);  os  conselhos  tutelares,  as  delegacias,

especializadas e comuns; os centros de defesa da criança e do adolescente e defensoria

pública.  É,  portanto,  no  interior  do  eixo  de  defesa  que  se  articulam  ações  para  o

enfrentamento de violência e demais violações de direitos de crianças e adolescentes.

A atuação  prevista  dessas  instituições  integraliza  medidas  de  caráter  social  e

jurídico  direcionadas  a  fazer  cessar  a  violação  e  deve  inter-relacionar  dois  campos

específicos:  a)  atendimento  às  situações  de  risco  decorrentes  da  violação  dos  direitos

individuais e sociais, através de medidas e programas de proteção especial tendo como

órgãos operativos privilegiados os conselhos tutelares; e b) a atuação do sistema jurídico a

fim de responsabilizar o autor das agressões e violações de direitos cometidas contra o

público infanto-juvenil, garantindo seu afastamento imediato do convívio da vítima para

sua proteção.

 A subdivisão em eixos não significa que o SGD deva atuar de forma isolada para
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garantir a proteção de crianças e adolescentes, pelo contrário as execuções de suas ações

devem estar amplamente articuladas, caracterizando, assim, a rede de proteção.

3.2. Atribuições dos principais serviços governamentais de proteção às crianças e

adolescentes.

Para a análise presente neste estudo estamos considerando os principais serviços33

componentes  do eixo  de  defesa  de  direitos,  além dos  serviços  de  Saúde e  Assistência

Social, pois se configuram instituições primordiais que devem atuar na defesa e proteção

da vítima e na responsabilização dos agressores, em se tratando dos casos que envolvem

violência sexual contra  o público infanto-juvenil.

Estamos considerando, assim, os Conselhos Tutelares, a Promotoria da Infância e

Juventude,  a  Vara  da  Infância  e  Juventude,  os  Centros  de  Defesas  da  criança  e  do

adolescente, o setor Saúde (destacando para o IMIP)34, as Delegacias Especializadas, os

Centros de Referência de Atendimento Psicossocial às vítimas. 

Tais serviços e instituições se configuram como os principais componentes da rede

de apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Segundo Raposo (2003, p.

99),  “o  Estatuto  confere  ao  Conselho  Tutelar,  ao  Ministério  Público  e  à  autoridade

judiciária a responsabilidade no tocante à aplicação das medidas de proteção, fazendo valer

o princípio da exegibilidade”.

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos vinculados ao poder

público e não apresentam poder jurisdicional, sua existência deve estar prevista em Lei

Municipal, a qual deve garantir as condições e o suporte necessários para o seu adequado

funcionamento. Em cada município deve haver ao menos um Conselho Tutelar composto

por cinco membros, escolhidos pela comunidade local, por um período de três anos, sendo

permitida a recondução de seus membros.

33 Principais porque são serviços em que a criança/adolescente obrigatoriamente deve ser encaminhada após
a suspeita da violência. São serviços que vão desde o sistema investigativo/repressor, até a assistência à
vítima.

34 Embora o IMIP e demais serviços de saúde não tenham como atribuição a responsabilização do agressor,
têm importante atuação no que se refere ao cuidado (através de medicamentos, exames, acompanhamento
clínico) e assistência à vítima.
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“Além dessas prerrogativas, cumpre o papel/função de fiscalização dos entes de

proteção, articulado com outras instâncias na mesma direção como o Ministério Público, a

Justiça da Infância e Juventude, a Defensoria Pública, a Segurança Pública e os Centros de

defesas de direitos” (ALMEIDA, 2011, p. 190).

 No ECA (1990) é o artigo 131 que dispõe sobre as atribuições dos Conselhos

Tutelares, devendo estes funcionar como órgãos de proteção da criança e do adolescente,

ou seja, são encarregados de zelarem pelo cumprimento dos direitos desse público. Muitas

vezes os Conselhos Tutelares são a porta de entrada35 das denúncias de violência cometida

contra este público, devendo, portanto, estar preparados para atuar em sua defesa. Dessa

forma,  se  configuram  como  intermediários  entre  a  sociedade  e  os  órgãos  do  poder

executivo e judiciário.

Seus agentes profissionais são eleitos  pela  própria  comunidade com a tarefa de

zelar  pela  efetivação  dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes  e  de  aplicar  medidas  de

proteção para aqueles que estão tendo seus direitos fundamentais violados.  Além disso,

cabe  ainda  ao  Conselho  Tutelar  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da

proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do

adolescente (ECA, 1990, art. 136).

Segundo Raposo (2011, p. 101),

O papel do Conselho Tutelar é completado pela necessidade de responsabilização dos
agressores  que  é  feito  através  das  seguintes  atribuições:  encaminhar  ao  Ministério
Público, notícia de fato que constitua infração penal ou administrativa contra os direitos
da criança ou adolescente; encaminhar ao Judiciário os casos que exijam providências
jurisdicionais;  expedir  notificações  aos  interessados  comunicando  as  suas
determinações ou de qualquer ato de seu ofício para que sejam cumpridos, bem como
chamá-los à sua presença; representar, em nome da pessoa  e da família, contra violação
dos direitos previstos no Art. 220, § 3º.

O  Ministério  Público  (MP)  é  tido  como  órgão  autônomo,  cuja  principal

responsabilidade é defender os direitos dos cidadãos, fiscalizando as ações do Estado.  Em

35 Outra forma de acesso ao Conselho Tutelar ocorre através do Disque 100, número nacional de denúncia
de  violência  contra  a  criança/adolescente.  Ao  ficar  ciente  de  determinada  violência,  o  Disque  100
encaminha a demanda para que seja acompanhada pelo Conselho Tutelar mais próximo da residência da
vítima.
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se  tratando  de  crianças  e  adolescentes,  seu  objetivo  é  “zelar  pelo  efetivo  respeito  aos

direitos e garantias legais assegurados a crianças e adolescentes, promovendo as medidas

judiciais e extrajudiciais cabíveis (ECA,1990, art. 200).

Nos casos envolvendo violência sexual intrafamiliar,  cabe ao Ministério Público

representar a criança, no sentido de garantir sua defesa, através de um parecer para que

possa ser avaliado pelo juiz que julgará a causa.  Cabe ainda, propor ação penal pública,

investigar ou determinar a investigação de crimes e oficiar nos inquéritos policiais.

 Segundo Porto (1999, p. 121), “o MP ainda possui a função de ouvidor das queixas

da  sociedade  quanto  à  atuação  de  agentes  públicos  ou  de  particulares  na  violação  de

direitos de qualquer criança ou adolescente”.

O acesso ao MP ocorre através de uma “provocação”, ou seja, a demanda tem que

ser encaminhada de algum serviço público, ou através da iniciativa de familiares da vítima.

Uma vez ciente da situação, cabe à Promotoria a defesa e garantia de proteção à criança ou

adolescente vítima de violência.

Segundo Raposo (2003, p. 10):

Entre outras providências, deverá o Ministério Público: conciliar, orientar, interceder,
resolver  questões  que,  muitas  vezes,  antes  de  serem jurídicas,  são  mais  problemas
humanos  e  sociais;  instaurar,  presidir  ou  determinar  a  abertura  de  procedimentos
administrativos para a apuração de denúncias; expedir notificações e requisições para
colher  depoimentos  ou  esclarecimentos;  instaurar  sindicâncias  e  diligências
investigatórias, com também impetrar mandado de segurança.

Com relação à Justiça da Infância e Juventude, no campo da proteção, caberá tomar

conhecimento  dos  casos  encaminhados  pelo  Conselho  Tutelar  ou  pela  Delegacia

Especializada,  quando for  encerrado o processo  de  investigação,  aplicando as  medidas

cabíveis,  incluindo  a  medida  cautelar  de  afastamento  do  agressor  da  moradia  comum,

conforme consta no ECA. 

Cabe ainda à Justiça da Infância e Juventude,  conhecer os pedidos de guarda e

tutela (Art. 108, parágrafo único do ECA), e , a colocação em família substituta, quando

82



não se identificar na família natural, adulto que possa se responsabilizar pelos cuidados da

criança e do adolescente.

Às  delegacias  especializadas,  cabe  à  apuração  dos  crimes  contra  crianças  e

adolescentes  e  a  responsabilização  do  agressor.  É  a  partir  da  conclusão  do  inquérito

realizado pelas delegacias que o Juiz da Infância julgará as penalidades previstas em lei

para aqueles que cometerem a violência contra este público.

Relativamente aos órgãos de Segurança Pública, como as delegacias, as atribuições e
funções referem-se exclusivamente à responsabilização dos culpados pela prática da
violência contra a criança e o adolescente. Desse modo,a atuação principal da polícia
deve voltar-se à repressão aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, através
da comprovação da materialidade  e da autoria desse tipo de crime. Então, compete às
delegacias:  apurar as infrações penais,  lavrar os atos e termos policiais (Boletins de
ocorrência, flagrantes, depoimentos de testemunhas e demais diligências), e instaurar
inquéritos policiais (RAPOSO, 2003, p. 104).

No estado de Pernambuco, as delegacias especializadas, conhecidas como Gerência

de Proteção à Criança e ao Adolescente (GPCA), foram criadas através do Decreto 17.495

de 13 de Maio de 1994, e apresentam como principais  competências:  a)apurar  os atos

infracionais atribuídos aos menores de 18 anos, inimputáveis, assim definidos no art. 228

da Constituição Federal, encaminhando os resultados aos competentes Juizados da Infância

e da Juventude, de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; b)

garantir a proteção, prevenção e a vigilância às crianças e adolescentes vítimas de qualquer

tipo  de  violência;  c)  apurar  privativamente  os  crimes  em  que  figurem  como  vítimas

crianças e adolescentes36

Ainda como serviço incluso na rede de apoio às crianças e adolescentes vítimas de

violência têm-se os Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)37

36 Informações obtidas através do site www. Policiacivil.pe.gov.br/gpca/. Acessado em 12 de outubro de
2012.

37 O CREAS é um serviço componente da Proteção Social Especial da Política de Assistência Social, que
tem como objetivo prestar assistência a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e ou psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, de trabalho infantil,
entre outras (PNAS, 2004, p. 37). Em Municípios como Olinda e Recife, o atendimento direcionado a
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que  realizam atendimento  psicossocial  às  vítimas.  Tais  centros  estão  previstos  na  Lei

Orgânica de Assistência Social (LOAS) e devem ser mantidos pelos Municípios.

Têm-se  ainda  os  serviços  de  saúde  que  devem prestar  atendimento  clínico  de

urgência  para  aquelas  crianças  vítimas  de  violência  sexual,  devendo  ser  garantidas

medicações  para  prevenção  de  DST/AIDS,  contraceptivo  de  emergência,  realização de

exames e cirurgias, quando necessários, além da realização do aborto previsto em lei.

No que diz respeito aos Centros de defesa, as atribuições e funções configuram a

sua especificidade enquanto entidade de atendimento e proteção jurídico-social. No Recife,

o Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC), atuante desde 1989,

tem destaque como organização com este caráter. Configura-se como um centro de defesa

que se  constitui  em uma organização não-governamental  e  tem importante  atuação no

campo da defesa de direitos de crianças e adolescentes,  tendo destaque para a atenção

jurídico e social direcionadas àquelas vítimas de violência sexual. 

Segundo Raposo (2011, p. 104)

Ao tratar da questão da violência, os centros de defesa, como entidade de atendimento
jurídico-social desempenham atividades que vão desde o recebimento da denúncia até a
participação  em  Fóruns  específicos.  Desse  modo,  como  espaço  público,  a  sua
intervenção  qualifica-se  pela  utilização  do  instrumental  jurídico,  social  e  político  e
outros  instrumentos  sócio-políticos,  como  a  mobilização  social,  a  proposição  de
políticas públicas em sua articulação com órgãos estatais, como o Ministério Público, a
polícia ou mesmo o judiciário.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR)38esta rede de proteção é composta por

31 (trinta e um) Conselhos Tutelares39, 17 (dezessete) Promotorias da Infância e Juventude,

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual recebem nomes específicos: Olinda Alerta e CERCA,
respectivamente, embora no organograma da Política de Assistência Social estejam integradas as ações do
CREAS.

38  A RMR é  composta  de  14  Municípios:  Recife,  Paulista,  Abreu  e  Lima,  Jaboatão  dos  Guararapes,
Camaragibe,  Itapissuma,  Itamaracá, Igarassu, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata,
Moreno, Ipojuca, Araçoiaba (Dados do site  do Governo de Pernambuco,  acessado em 02 de outubro de
2012). 

39  Dos  quais  04  são  do  Cabo de  Santo  Agostinho,  04  do  Município  de  Ipojuca,  07  de  Jaboatão  dos
Guararapes, 08 de Recife, 02 de Olinda e de 03 de Paulista. (Informações obtidas pela secretaria especial
da criança e do adolescente, do Estado de Pernambuco).
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17 (dezessete) Varas da Infância e Juventude40, 18 (dezoito) CREAS e 03 (três) delegacias

especializadas. De acordo com a organização proposta pelo ECA, tais serviços devem ter

como princípio fundamental a defesa dos direitos e atuar de forma articulada nos casos de

violação desses direitos. 

Porém, atuando como Assistente Social do IMIP diretamente nos casos de suspeita ou

confirmação da violência sexual contra crianças e adolescentes, os quais são encaminhados

para  os  principais  serviços  que  compõem o  eixo  de  defesa,  temos  observado  que  tal

articulação tem se efetivado com dificuldades. 

No próximo capítulo nos  debruçaremos sobre uma das  dificuldades  enfrentadas

pelas famílias ao recorrerem aos serviços da rede de proteção: a minimização do conceito

da violência. Para isso, demarcaremos a concepção de violência que norteia este estudo e

as principais manifestações em crianças e adolescentes.

40   As promotorias da infância e juventude, assim como a Justiça da Infância e Juventude, são subdivididas
em  seções  a  depender  da  demanda  apresentada  por  este  público.  Não  foi  possível  esclarecer  as
subdivisões de todas as Promotorias existentes na RMR. Sabe-se apenas que em Recife está organizado
da seguinte forma: 05 Promotorias para apuração de atos infracionais cometidos contra adolescentes; 02
Promotorias para apuração de crimes contra crianças e adolescentes – sendo esta diretamente responsável
pelos casos que envolvem violência contra esse público; 02 Promotorias para fiscalização dos conselhos
tutelares;  02  Promotorias  para  acompanhamento  de  processos  de  pedido  de  guarda  e,  por  fim,  02
Promotorias para pedido de adoção.
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4. CONTRADIÇÕES NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR 

Este capítulo apresenta os dados colhidos com a realização do grupo focal realizado

com  familiares  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  de  violência  sexual  atendidos  no

Ambulatório  de  Apoio  do  IMIP.  O  objetivo  do  capítulo  é  demonstrar  as  principais

contradições encontradas por estes familiares na efetivação dos direitos e proteção desse

público.

4. 1. Concepção teórico-metodológica da pesquisa.

Ao trabalharmos nosso objeto de estudo pretendemos transpor a imediaticidade dos

fatos  e  analisar  as  contradições  para  além  de  sua  aparência  fenomênica.  Para  isso,

adotaremos o método crítico dialético41 de Marx, por ser este o que nos garante maiores

condições para compreender a essência dos fatos. 

Quanto a este assunto, Kosik explica que:

O princípio metodológico da intervenção dialética da realidade social é o ponto de vista
da  realidade  concreta,  que  antes  de  tudo  significa  que  cada  fenômeno  pode  ser
compreendido  como  momento  do  todo  […].  Os  fatos  isolados  são  abstrações,  são
momentos artificiosamente separados do todo, os quais só quando inseridos no todo
correspondente adquirem verdade e concreticidade (KOSIK, 2002, p. 49).

Dessa forma, o método de Marx é baseado na dialética que trata da coisa em si, ou

seja, compreende-as para além de sua representação em nosso cotidiano, tendo em vista

que a “coisa em si não se manifesta imediatamente ao homem, ou seja, não se manifesta

através  de  sua  essência.  Por  esse  motivo,  o  pensamento  dialético  se  distingue  entre

representação e conceito da coisa” (KOSIK, 2002, p. 13).

A representação  da  coisa  tal  como  aparece  em  nosso  dia  a  dia,  ou  seja,  sua

41 “A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si”. Por isso é o oposto da 
sistematização doutrinária ou da romantização das representações comuns” (KOSIK, 2002, p. 20).
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aparência,  não  significa  que não seja  real;  mas é  uma realidade  aparente,  fenomênica,

portanto, não explica a totalidade e suas contradições. 

A essência e aparência  estão em relação:  ao mesmo tempo em que a aparência

esconde a essência, ajuda a transparecê-la. Dito isto podemos compreender que a realidade

é a unidade do fenômeno e da essência.

As  explicações  de  Kosik  nos  parecem  claras  quanto  ao  objeto  estudado.  As

dificuldades enfrentadas pelas famílias diante das respostas dos principais serviços da rede

de proteção às crianças e adolescentes,  no que se refere ao enfrentamento da violência

sexual,  são  identificadas  e  até  justificadas  a  partir  da  estruturação  dos  serviços:  baixa

qualificação profissional, burocracia institucional, descompromisso dos profissionais, entre

outros aspectos. 

Apesar dessas dificuldades não serem falsas, elas representam apenas a aparência

da questão, uma vez que sua essência está amparada por questões estruturais decorrentes

da funcionalidade do Estado e o modo como as relações sociais estão construídas.

Além disso, a pseudoconcreticidade pode ser identificada ainda quando se percebe

a  compreensão  da  violência  inscrita  no  imaginário  social,  a  qual  muitas  vezes  é

identificada como natural sendo, por isso, justificável. Tal compreensão esconde a essência

da questão que relaciona a violência às relações sociais construídas historicamente a partir

de determinada sociabilidade. 

Não  é  nosso  objetivo,  portanto,  captar  todas  as  contradições  reais,  até  mesmo

porque  isso  seria  impossível  dada  a  sua  complexidade  histórica.  Nosso  intuito  é  nos

aproximarmos  das  principais  contradições  que  influenciam  na  efetivação,  ou  não,  da

proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar, considerando

o público atendido no ambulatório de Apoio do IMIP. 

Dessa forma, para a obtenção dos resultados desse estudo recorremos a três técnicas

principais de coleta de dados: a observação sistemática, a pesquis documental, bem como a

realização de um grupo focal.  A observação sistemática esteve presente durante todo o

processo de investigação da pesquisa e durante o trabalho desenvolvido com as famílias no

Ambulatório de Apoio do IMIP. Tal técnica foi importante para uma aproximação com os

desafios  vivenciados  por  estas,  bem  como  para  o  conhecimento  empírico  do  objeto
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estudado. 

Durante o processo de observação procuramos captar dos sujeitos observados como

eles  se  posicionam diante da situação vivenciada,  suas  expressões,  suas  dificuldades  e

estratégias de enfrentamento para a resolução da questão. 

Segundo Soriano (2004, p. 146-147),

A observação sistemática permite adentrar nas tarefas realizadas pelos indivíduos no seu
dia-a-dia,  conhecendo  mais  de  perto  as  expectativas  das  pessoas,  suas  atitudes  e
condutas diante de determinados estímulos, as situações que fazem com que elas ajam
de um modo ou de  outro e as  maneiras  de resolver  os  problemas  familiares  ou da
comunidade.

Com  a  pesquisa  documental  recorremos  aos  documentos  do  IMIP:  fichas  de

notificaçã de violência, instrumentais do Serviço Social, documento sobre a rotina e fluxo

do  Ambulatório,  elaborado  pela  própria  equipe.  Com  esse  recurso  nos  foi  possível

identificar o perfil dos usuários do Ambulatório de Apoio, considerando o ano de 201142,

além  da  visualização  das  principais  demandas  apresentadas  por  esse  público  e  as

instituições recorridas para resolução do problema.

Como complementação dos  dados coletados  e  com o objetivo  de identificar  as

contradições  vivenciadas  pelas  famílias  na  rede  de  proteção a  crianças  e  adolescentes,

recorremos ao grupo focal, compreendido como uma técnica de pesquisa qualitativa que é

realizada  de  forma  coletiva  com  uma  população  predefinida  e,  em  geral,  com  uma

quantidade mínima de 06 (seis) e máxima de 08 (oito) participantes. 

É concretizado a partir de um roteiro predefinido e preza por questões abertas, ou

seja, se contrapõe aos questionários fechados e de “entrevistas em que cada um é chamado

a emitir opiniões individualmente” (MINAYO, 2010, p. 269). 

Ainda segundo a autora:

Os grupos focais podem ter uma função complementar à observação participante e às
entrevistas  individuais  ou,  ao  contrário,  ser  a  modalidade  específica  de  abordagem

42Cabe salientar que o ano de 2011 foi escolhido como referência para escolha dos casos a serem analisados,
pois neste período o IMIP teve um aumento no número de notificações, em comparação com o ano de 2009 e
2010. Tal questão nos despertou maior curiosidade e interesse para a realização da pesquisa. 
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qualitativa. Por isso, são usados para: a)focalizar a pesquisa e formular questões mais
precisas; b) complementar informações sobre conhecimentos peculiares a um grupo em
relação  a  crenças,  atitudes  e  percepções;  c)desenvolver  hipóteses  para  estudos
complementares;  d)  ou, cada vez mais,  como técnica exclusiva (MINAYO, 2010, p.
269).

A escolha do grupo focal como estratégia para coleta de dados não foi aleatória,

mas motivada  principalmente por  entender  que  a  existência  da  violência  sexual  contra

crianças e adolescentes em seu ambiente familiar não é uma questão individual, mas sim

uma questão de ordem social,  histórica e cultural,  que apresenta rebatimentos na saúde

pública. Desta forma, o enfrentamento dessa questão não pode ocorrer de forma isolada,

necessitando, assim, da organização política e  de lutas coletivas. 

Nesse sentido, a realização do grupo focal poderia proporcionar às famílias usuárias

do Ambulatório de Apoio a socialização de experiências, a socialização de  estratégias que

cada família utilizou para a garantia de proteção da criança e enfrentamento da violência

sofrida, bem como uma avaliação coletiva dos atendimentos requisitados nos serviços que

compõem a rede de proteção e alternativas de requisitar coletivamente que as atribuições

desses serviços sejam efetivadas. 

O objetivo, assim, era proporcionar às famílias um momento de troca das situações

vivenciadas,  identificando nas  histórias  individuais  um objeto  de articulação política  e

enfrentamento coletivo.

Além disso, esta técnica de pesquisa foi escolhida também por conta da experiência

que algumas famílias têm com o trabalho em grupo, uma vez que dentre as atividades no

Ambulatório  de  Apoio,  são  desenvolvidas  mensalmente  reuniões  de  grupos  com  as

famílias, crianças e adolescentes, no interior do IMIP.  

Os  critérios  de  inclusão  para  participação  no  grupo  focal  estão  explicados  no

quadro abaixo:
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DO GRUPO FOCAL
 

CRITÉRIOS JUSTIFICATIVA
Crianças e adolescentes analisados que

tivessem  sido  vítimas  de  violência

sexual intrafamiliar

Uma vez que a violência intrafamiliar é o

nosso foco na análise da rede de proteção

devido  à   complexidade   da  atuação  dos

serviços e demandas apresentadas;
Famílias  residentes  na  Região

Metropolitana do Recife;

Facilidade  de  deslocamento  até  o  local

escolhido para a realização do grupo;

Crianças  e  adolescentes  em

acompanhamento  no  Ambulatório  de

Apoio

Facilidade de acesso a essas famílias, uma

vez  que  já  me  conheciam  devido  ao

trabalho  desenvolvido  no  Ambulatório  de

Apoio  e  o  bom  entrosamento  com  a

pesquisadora.
Facilidade  de  comunicação  das

famílias;

Melhor elucidação para a compreensão das

perguntas e respostas.

Que o suposto agressor fosse maior de

idade

O  adolescente  agressor  responde  a  uma

legislação específica o que complexifica a

atuação da rede de proteção, não sendo este

nosso objeto de análise.

O grupo  focal  foi  realizado  no  dia  18  de  Dezembro  de  2012  e  contou  com a

participação de 05 (cinco) familiares, sendo 03 (três) genitoras da criança analisada, 01

(uma) avó materna e 01 (uma) tia materna, essas últimas são as atuais responsáveis pelas

respectivas. Todas as participantes obedeceram aos critérios de inclusão elencados.

Vale salientar que desde o mês de outubro de 2012 foi dado início ao processo de

seleção das famílias participantes do grupo focal. No primeiro instante havíamos elencado

um total  de  16  (dezesseis)  pessoas,  o  que  acarretaria  a  divisão  de  dois  grupos  focais

composto de 08 familiares cada um. 
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Entretanto, no decorrer do processo encontramos dificuldades para a participação

dessas  pessoas.  Entre  as  justificativas  elencadas  estavam:  ausência  de  liberação  do

trabalho; não ter com quem deixar os filhos durante a participação na pesquisa43 ; a falta de

interesse na participação do grupo e  dificuldades de falar sobre o assunto em ambiente

coletivo.

Dessa forma, até a data da realização do grupo focal (18/12/2012) tínhamos um

total  de  08   (oito)  pessoas  confirmadas,  entretanto,  no  referido  dia  apenas  05  (cinco)

famílias  estavam  presentes.  Não  podíamos,  entretanto,  desmarcar  o  grupo,  dadas  as

dificuldades enfrentadas pelas demais famílias, e também por uma questão de respeito com

aquelas que conseguiram comparecer.

Trazendo  para  esta  realidade  uma  discussão  macro  e  sob  a  perspectiva  da

totalidade,  consideramos que tais  dificuldades expressam, em parte,  os  desafios  para a

organização política da classe trabalhadora - da qual essas mulheres fazem parte - devido à

carga horária  exaustiva de trabalho,  em especial  para  as  mulheres  que assumem tripla

jornada  no cuidado da casa e com os filhos, sendo, assim, impedidas de participarem

desses espaços coletivos por questões objetivas impostas pela realidade.   

Consoante a isso observamos que, no entendimento das famílias, como a pesquisa

não pode dar  um resultado imediato para a  resolução da problemática vivenciada,  não

apresenta  relevância  para  seu  contexto  de  vida.  Como  também,  devido  ao  sofrimento

emocional que a violência ocasiona na vida de crianças e suas famílias. Dessa forma, falar

sobre o assunto é  extremamente doloroso e  difícil,  tendo algumas famílias  preferido a

calar-se  para  esquecer  a  causa  do  sofrimento.  A consequência  disso  é  observada  na

dificuldade  de  reconhecer  a  discussão  coletiva  como estratégia  para  enfrentamento  da

violência.

Sabe-se que um quantitativo de 05 (cinco) pessoas não é  suficiente para a obtenção

de generalizações, contudo não é esse nosso objetivo. Como já informado, pretendemos

apontar  as  tendências  e  contradições  na  efetivação  da  garantia  de  proteção  da  criança

vítima de violência sexual. 

 Segundo Souza (2012, p. 80),

43   Como iríamos tratar de um assunto emocionalmente difícil achamos por bem que as crianças não 
participassem desse momento. 
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Destinada à complexidade de experiências que os sujeitos transparecem em suas falas, a
pesquisa  qualitativa  não  está  preocupada  com  a  quantidade  de  sujeitos  a  serem
pesquisados  ou  com a  dimensão  quantitativa  dos  problemas.  O que  se  quer  é  uma
aproximação  com  os  sujeitos,  de  modo  a  desenvolver  um  conhecimento  mais
aprofundado da sua realidade, sendo importante para o bom andamento da pesquisa, a
interação que deve ser estabelecida entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados.

O grupo focal foi realizado em uma sala de reunião no interior do IMIP, onde foi

possível proporcionar um ambiente confortável e silencioso, e teve duração de 01 (uma)

hora e 52 (cinquenta e dois) minutos. Durante sua realização contamos com o suporte de

um gravador digital de voz.  

No  início  foi  lido  para  as  participantes  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido, explicando os objetivos da pesquisa, havendo adesão de todas as participantes

do  grupo e a permissão para a gravação.

Como já sinalizado,  discutiremos nosso objeto de estudo a partir  do método de

Marx, o qual se ampara em três fundamentais categorias, a historicidade, a contradição e a

totalidade. Segundo a primeira categoria,  a sociedade, as leis sociais, a realidade em si são

produtos históricos de uma determinada formação social. Segundo Löwy (2008, p. 16),

Uma vez que não existem princípios eternos, nem verdades absolutas, todas as teorias,
doutrinas e interpretações da realidade, têm que ser vistas na sua limitação histórica.
Esse é o coração mesmo do método dialético, é o primeiro elemento do método e da
análise dialética.

Outra categoria essencial é a totalidade44. Para o autor,  “a categoria metodológica

da realidade significa a percepção da realidade social como um todo orgânico, estruturado,

no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder  a sua

relação com o conjunto” (Löwy, 2008, p. 16).

Na mesma linha de pensamento de Löwy, Kosik também nos esclarece o que seria a

categoria da totalidade para o método de Marx. Segundo ele,

44 Importante esclarecer que a busca pela apreensão da totalidade não significa a pretensão de conhecer 
todos os aspectos da realidade e oferecer um quadro “total” da realidade.
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A totalidade concreta do real  como concepção materialista  do  conhecimento do real
significa,  portanto,  um  processo  indivisível,  cujos  momentos  são:  a  destruição  da
pseudoconcreticidade,  isto é,  da fetichista e aparente objetividade do fenômeno, e o
conhecimento de sua autêntica objetividade; em segundo lugar, conhecimento do caráter
histórico  do  fenômeno,  no  qual  se  manifesta  de  modo característico  a  dialética  do
individual e do humano em geral; e enfim, o conhecimento do conteúdo objetivo e do
significado do fenômeno, de sua função objetiva e do lugar histórico que ele ocupa no
seio do corpo social (KOSIK, 2002, p. 61 grifos do autor).

Dessa  forma,  pretendemos  analisar  a  efetivação  da  proteção  de  crianças  e

adolescentes vítimas de violência sexual a partir dessa categoria de análise, na tentativa de

apreender os fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que determinam a efetivação

desses  serviços,  considerando  a  formação  histórica  da  sociedade  e  o  atual  período

neoliberal ainda hegemônico.

A terceira e última categoria fundamental do método em Marx é a categoria da

contradição. Para Löwy (2008, p. 17), “uma análise dialética é sempre uma análise das

contradições internas da realidade”.

Não há possibilidade de se analisar o nosso objeto de estudo desconsiderando a

sociedade capitalista vigente, cuja contradição essencial é sustentada na “relação” entre o

capital e o trabalho. Contradição esta que permite que o mesmo movimento que cria a

grande massa de riqueza é o mesmo que produz a pobreza e a exploração da maioria. Da

mesma  forma,  não  há  como  analisar  o  objeto  desconsiderando  também a  contradição

interna inerente ao Estado, cuja discussão foi abordada em nosso 1º capítulo.

Nesse sentido, após a gravação do grupo focal, o conteúdo bruto foi transcrito em

software específico (Microsoft Word). Durante a transcrição foram resguardados os nomes

das participantes sob a codificação por números (ex.: Participante 01, Participante 02, e

assim por diante), a fim de preservar o sigilo das informações.   

Posteriormente a esta fase foi realizada a escuta e, em seguida, a transcrição do

áudio. Durante a transcrição elucidamos também as “palavras não ditas”, como entonações

que indicavam tristeza,  revolta,  alegria,  pois  também se  configuram como importantes

dados para a análise dos resultados.

Concluído  esse  processo,  passamos  para  a  fase  da  identificação  dos  pontos
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importantes  ressaltados  pelas  participantes  do  grupo,  identificando  as  palavras  e  os

contextos semânticos de maior frequência no texto. Durante esta fase realizamos ampla

articulação com os objetivos propostos pela pesquisa, a fim de categorizar teoricamente os

pontos de análise de nosso estudo.

Nesse sentido, as categorias de análise destacadas com a realização do grupo focal

foram:  1-  A violência  sexual  enquanto  uma realidade para a  família;  2-  Desafios  para

efetivação da proteção da criança vitimizada em tempos neoliberais; 3- mobilização social

como estratégia de enfrentamento da violência.

4.1. O grupo focal com famílias das crianças e adolescentes atendidas no Ambulatório de

Apoio do IMIP

Antes de tratarmos dos resultados obtidos com a realização do grupo focal, torna-se

pertinente explicitar o contexto das famílias pesquisadas. 

Caso 01: Genitora relata que seus filhos, ambos do sexo masculino e com idade de 03 e 04

anos,  foram vítimas  de  violência  sexual,  cujo  principal  suspeito  é  o  genitor.  Segundo

relatos, o genitor cometia a violência na residência onde a família morava com a ajuda da

babá das  crianças,  através  de  gestos  obscenos e  de  práticas  sexuais  [entre  a  babá  e  o

genitor] na presença das crianças, o que evidencia o estímulo para práticas sexuais. Devido

a esses estímulos, ambas as crianças passaram a desenvolver comportamentos precoces

quanto à sexualidade, realizando práticas sexuais entre eles.

Caso 02: Genitora relata que seus filhos, ambos do sexo masculino e com idade de 02 e 04

anos, foram vítimas de violência sexual, cujo principal suspeito é o genitor que cometia a

violência também no âmbito domiciliar. Após a descoberta dos fatos, a genitora pediu a

separação, porém as crianças continuam a visitar o pai nos fins de semana, sob autorização

judicial, pois a violência não foi comprovada e a justiça não acredita na versão contada
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pelas crianças e pela genitora. As crianças também passaram a apresentar comportamentos

precoces quanto à sexualidade, indicando o estímulo precoce para práticas sexuais.

Caso 03: Tia materna e atual responsável pela criança relata que a sobrinha, com 05 anos

de idade, sofreu violência sexual por um vizinho, muito próximo da família e que a criança

o chamava de tio,  o qual tinha amplo acesso ao seu domicílio45.  Após a descoberta da

violência, a tia passou a cuidar da criança, pois a genitora não acreditou na versão contada

pela mesma.

Caso 04: Avó materna relata que a neta, com 08 anos de idade, sofreu violência sexual

pelo padrasto dentro da casa que morava. Após a descoberta a criança passou a residir em

Recife com a avó, pois a genitora não acreditou na versão contada pela filha.

Caso 05: genitora relata que seu filho, com 05 anos de idade, sofreu violência sexual por

parte do genitor. Os pais já estavam separados quando ocorreu e a violência era praticada

durante as visitas que a  criança fazia ao pai  na casa de parentes.  Após a  descoberta  a

criança foi afastada do pai até que os fatos fiquem esclarecidos.

Desta forma,  percebe-se que o grupo tem composição homogênea quanto à sua

formação e que o sexo predominante das crianças é o masculino, a idade entre 02 a 08

anos, e tem como principal agressor o pai.

45   Conforme salientamos no 1º capítulo deste estudo, entendemos por família um conjunto de indivíduos
que se agrupam não só por laços consangüíneo, mas também por afinidade. Adotamos, assim, o conceito
ampliado de família. Pois para esta família em específico, o suposto agressor não era apenas um vizinho,
mas alguém que a criança mantinha laços de afinidade e confiança. 
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4.2.1. O perigo mora ao lado: a violência intrafamiliar como uma realidade para as

famílias.

Inicialmente indagamos aos familiares quais as primeiras reações e iniciativas que

tiveram ao descobriram que as  crianças  estavam sendo vítimas de violência  sexual.  O

objetivo era saber se acreditaram na criança, e quais os serviços que demandaram para a

proteção destas.

As participantes relataram que as primeiras evidências demonstradas pelas crianças

quanto à  violência  cometida foram mudanças  comportamentais  das mesmas,  tais  como

isolamento e erotização precoce durante as brincadeiras.  Em um dos casos, como a criança

já tinha 08 anos de idade e, portanto, melhor compreensão dos fatos, a mesma contou para

a avó materna que o padrasto a abusava, uma vez que a genitora não acreditava em seus

relatos.

Diante  disso,  como a  primeira  demonstração  da  violência  pelas  crianças  foram

mudanças de comportamentos, as famílias demoraram a recorrer aos serviços de proteção,

pois não sabiam identificar se aqueles comportamentos tinham relação com a violência ou

fazia parte do desenvolvimento normal de uma criança46. 

No que se referem aos serviços requisitados pelas famílias após a descoberta da

violência  sexual,  foi  identificado  que  apenas  uma  das  cinco  entrevistadas  recorreu

imediatamente à delegacia para realização da denúncia; Dois participantes indicaram que

requisitaram inicialmente os serviços de apoio psicológico e os conselhos tutelares, a fim

de terem certeza se os comportamentos apresentados pelas mesmas tinham relação com a

violência sexual. Outra participante refere que recorreu ao conselho tutelar, CENDHEC,

CREAS de Recife e IMIP.

A participante 02 relatou que ao desconfiar que os filhos sofriam violência sexual

pelo genitor, recorreu a estratégias individuais para proteção das crianças, como não deixá-

46 Vale salientar que o ministério da saúde considera normal o interesse de crianças pela sua sexualidade,
que envolve a descoberta do corpo e o prazer, em determinada fase de seu desenvolvimento, são os chamados
“jogos sexuais”, entretanto, alerta que, se esse interesse é considerado precoce e vem acompanhado de gestos
que não condizem com sua idade, pode estar relacionado à violência, pois indica que houve algum estímulo
para tal; ou a algum distúrbio de comportamento. 
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las dormir sozinhas. Sua justificativa é de que não tinha certeza da ocorrência dos fatos e

não queria ser injusta com o marido. Apenas posteriormente, quando passou a ter certeza

de que a violência acontecia, a genitora se separou do companheiro e procurou a delegacia

para realização da denúncia.

Quanto às justificativas dadas pelas famílias para não terem recorrido à denúncia

como medida imediata para proteção das crianças, as participantes referiram que tinham

dificuldades de lidar com a realidade da existência da violência no âmbito familiar, uma

vez que sempre o identificaram como ambiente harmonioso; bem como o medo e vergonha

de publicitar a problemática para fora dos muros do ambiente familiar, por se sentirem

culpadas pela ocorrência da violência.

Aqui cabe apontar um interessante paradoxo: apesar das mulheres não serem as

principais agressoras, elas, e a sociedade como um todo, as identificam como culpadas e as

responsabilizam  quando  acontece,  pois,  de  acordo  com  o  pensamento  machista

hegemônico, cabe à mulher o papel da proteção dos membros da família e se esta proteção

falha, ela é a responsável. 

Segundo Morgado (2012, p. 152):

A  presença  da  mulher-mãe  passa  a  ser  considerada  essencial  e  natural  para  o
desenvolvimento  saudável  dos  filhos.  A  mulher-mãe  passa  a  ser  vista  como  a
“responsável”  exclusiva  pelos  possíveis  problemas  futuros  de  seus  filhos  que,  caso
ocorram,  encontram sua  explicação  no  seu  mau desempenho como mãe.  (grifos  da
autora).

Dessa forma, esse fator torna-se um determinante para que a denúncia seja evitada

em um primeiro momento quando se evidencia a suspeita de violência. Não se trata de uma

mera omissão ou conivência com a situação, mas vergonha e medo de ser culpabilizada. 

Segundo a autora:

A difusão e a permanente reatualização, ao longo dos últimos séculos, da ideia de que a
mulher desenvolve naturalmente ao engravidar, um sentimento instintivo de proteção da
prole que se sobrepõe aos demais, concorrem fortemente para o assombro e condenação
dessa mulher-mãe nos casos de abuso sexual incestuoso (MORGADO, 2012, p. 152).
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No caso específico da participante 02, esta refere estar sendo culpabilizada pelo que

aconteceu  com  seu  filho.  O  discurso  de  alguns  profissionais  que  lhe  atenderam  em

determinadas instituições é sempre o de lhe perguntar: O que estava fazendo que não viu

seu marido abusando de seus filhos?

Além disso, contraditoriamente, esta mulher tem sido acusada de caluniar o marido

por estar inconformada com a separação. Devido a isto, tem sido obrigada a deixar os

filhos passarem os finais de semana com o pai, sob autorização judicial, o que a usuária

denomina de “Rede de conivência com o agressor”. Segundo a mesma:

Antes de denunciar o caso conseguia proteger meus filhos. Após a justiça entrar no caso
eu fui impedida de proteger meus filhos, pois a justiça permite que as crianças vejam o
pai, mesmo com a denúncia do abuso (PARTICIPANTE 02).

Nesse  sentido,  apesar  da  ampla  divulgação  existente  sobre  a  necessidade  da

denúncia em casos de suspeita ou confirmação da violência, bem como os serviços que

podem ser recorridos, as famílias continuam resistindo a denunciar, principalmente em se

tratando da violência intrafamiliar. Em parte porque quebra a concepção sagrada da família

e a crença em torno do ambiente doméstico como harmônico e livre de conflitos.  

De acordo com Schraiber et al. (2005, p. 74):

A imagem predominante que temos de família  é  de um grupo harmonioso, no qual
sobressaem  a  solidariedade  e  o  respeito  entre  as  pessoas,  bem  como  a  alegria,  a
segurança, o conforto e a paz. Entretanto, no cotidiano das pessoas, a família representa,
também, espaço de tensão e conflito,  seja entre os gêneros (homens-mulheres),  seja
entre as gerações (avós-pais-filhos). Tais conflitos relacionam-se, na maioria das vezes,
com  discordâncias  de  posicionamentos,  atitudes  e  valores  entre  seus  membros.
Entendemos que essas discordâncias podem levar a conflitos de poder, expressões de
relações  desiguais  ente  os  gêneros  e  as  gerações.  Esses  conflitos  são  resultados  de
configurações  estruturais  da  sociedade  (como  o  desemprego  ou  o  subemprego,  a
escassez de recursos, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho) ou de novos
valores  culturais  que  influenciam  na  vida  das  pessoas  (crescente  autonomia  das
mulheres e dos jovens, mudança do padrão da autoridade paterna, etc).

Outro  fator  observado no que  se  refere  a  lentidão  no processo  de  denúncia  da

violência é o fato de que a criança e o adolescente encontram dificuldades para que os
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membros  de  suas  famílias  acreditem que um familiar,  que  deveria  contribuir  para  sua

proteção, possa estar o violentando. Além disso, muitas das manifestações da violência

sexual não deixam marcar visíveis no corpo, o que pode dificultar a crença na palavra da

criança.

Nos  relatos  da  participante  04,  por  exemplo,  a  criança  passou  muito  tempo

escondendo dos demais  familiares a  violência que sofria  do padrasto em seu ambiente

domiciliar, pois sabia que sua mãe não acreditaria em seus relatos. Neste caso, a criança

teve que contar com o apoio de sua avó materna que residia em outro Município, sendo

esta avó a sua atual responsável. Algo parecido também ocorreu com a participante 03.

Diante dos relatos percebe-se a forte presença da violência intrafamiliar, o que nos

indica que a  família e o ambiente doméstico são lócus privilegiados de reprodução de

tensões e conflitos existentes no interior da sociedade, o que não significa afirmar que

também não seja  um ambiente  de  propagação da  harmonia  e  da  felicidade  entre  seus

membros, até mesmo porque nem todos os conflitos desencadeados no interior das famílias

geram necessariamente relações violentas.

Outro fator observado quanto à realização da denúncia por parte da família, diz

respeito  a  parcial  clareza  das  reais  atribuições  das  instituições  que  atuam  para  o

enfrentamento  da  violência,  bem como a  falta  de  conhecimento  sobre  a  legislação  da

criança e do adolescente. Tal fato interfere negativamente na decisão das famílias sobre o

que deve ser feito para a proteção da criança, bem como dificulta as cobranças por parte

das mesmas para que as atribuições sejam efetivadas. Também ficou identificado no grupo

o não entendimento do setor  saúde como referência  para enfrentamento  e  proteção da

criança. 

Sendo  assim,  as  participantes  relataram  terem  pouco  conhecimento  sobre  os

serviços de proteção. Reconhecem que antes da ocorrência da violência no interior de suas

famílias sabiam da existência apenas dos conselhos tutelares e das delegacias. Os demais

serviços foram descobertos após o processo de denúncia.

Assim, percebemos duas tendências no interior das famílias pesquisadas: a primeira

de minimizar os efeitos da violência na criança, em parte porque não querem acreditar na

sua existência.  Quando isto ocorre acabam por reduzir  a problemática a um “problema
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psicológico” ou apenas “comportamental” e por isso recorrem aos serviços de saúde para

minimização destes; e a segunda tendência é a de identificar a violência unicamente como

caso de  polícia,  não garantindo a devida assistência  à  saúde que o caso requer,  como

realização de exames e uso de medicações, quando necessário. 

Esta tendência é observada não apenas nas famílias, como também nos próprios

serviços da rede de proteção que, muitas vezes, deixam de referenciar esses casos para os

serviços  de  saúde.  Estes  dados  não  foram  mensurados  durante  o  nosso  processo  de

investigação,  mas  observamos  essa  última  tendência  claramente  em  nosso  cotidiano

profissional.

4.2.2.Contradições na proteção de crianças à luz dos relatos das famílias. 

As  participantes  indicaram  que  dentre  os  serviços  da  rede  de  proteção  mais

requisitados  estão:  os  conselhos  tutelares,  a  delegacia,  o  CENDHEC47,  o  CREAS,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Quanto à avaliação destes serviços nos foi informado pela participante 01 que a

denúncia do caso foi feita na delegacia mais próxima de sua residência, mas que até os dias

atuais nenhuma providência foi tomada para a responsabilização do agressor. Afirma ainda

que nenhuma instituição  por  qual  passou a  orientou sobre  as  atribuições  do  Conselho

Tutelar, nem a encaminhou para este serviço.

Se o conselho tutelar tivesse ido na minha residência teria me esclarecido muitas coisas,
porque eu procurei  vários  serviços para saber se aqueles comportamentos dos meus
filhos era normal ou era de fato uma criança que estava sendo abusada. Então se o
conselho  tutelar  tivesse  me  procurado  teria  facilitado  bastante  a  minha  vida,  me
orientando, protegendo melhor os meus  filhos, esclarecendo, porque eu acredito que
seja isso “ne?!”, pra esclarecer, pra proteger, pra poder identificar que a criança está

47  Vale ressaltar que o CENDHEC é uma ONG que atua no campo da defesa de direitos de crianças e
adolescentes, em especial daquelas vítimas de violência. O aumento de sua demanda, entretanto, dar-se-á,
principalmente, pelo fato da precariedade no acesso à defensoria pública, instituição vinculada ao Estado.
Tal fato tem sido afirmado pelas usuárias do Ambulatório, não só pelas participantes do grupo focal,
como também nos atendimentos realizados cotidianamente. 
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sofrendo ou não (PARTICIPANTE 01 grifos meus).

 

Além desses serviços, o Ministério Público também foi acionado para se posicionar

frente à situação, entretanto, a genitora afirma que há três meses tenta conversar com a

promotora, porém sem sucesso48.

Atualmente, as crianças não mantêm contato com o pai, estão, portanto, protegidas

quanto a este aspecto. Entretanto, a genitora não conseguiu nenhum documento jurídico

que lhe respalde, ou seja, judicialmente, o suposto agressor pode vir a requisitar livremente

o direito de ter a presença dos filhos, pondo-lhes novamente em risco.

A  participante  02  também  afirma  ter  procurado,  mesmo  que  tardiamente,  a

delegacia para denúncia do caso. Na ocasião recebeu a orientação pelos profissionais da

delegacia  de  que  não  era  possível  realizar  a  denúncia,  uma  vez  que  a  genitora  não

apresentava provas quanto à materialidade do fato49. 

Posteriormente, recebeu a indicação de procurar orientação jurídica no CENDHEC

e apoio psicológico no IMIP, e avalia negativamente a atuação de ambos os serviços. Além

desses, também procurou o Conselho Tutelar e o Ministério Público, por conta própria.

Quanto à atuação do Conselho Tutelar, relata que este apresentou atuação limitada

quanto ao seu caso:

O que eu achei do conselho tutelar e de demais órgãos que eu procurei é que a atuação
deles  é  muito limitada,  porque quando eu  cheguei  com esse  problema já  havia  um
processo na justiça por guarda e tutela [das crianças], e só por causa desse processo que
meu marido  havia  aberto  judicialmente,  eles  [o  conselho  tutelar]  disseram que não
podiam fazer nada porque já estava em instância judicial e que não tinha mais o que
fazer.(PARTICIPANTE O2 grifos meus).

E ainda:

48 A dificuldade  de  acesso  aos  promotores  e  juízes  é  uma  realidade  apontada  por  outros  usuários  do
Ambulatório. Apesar de esses profissionais estarem inseridos em uma instituição pública, que deve atender a
toda população, a burocratização desses serviços impede o amplo acesso dos usuários a eles, prejudicando-os
no  acompanhamento  dos  processos,  na  obtenção  de  informações,  entre  outros  aspectos  que  constituem
direitos. 

49   Esta orientação foi dada erroneamente, uma vez que para a denúncia não precisa de provas a priori.
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Mas eu pedia para eles acompanharem, se eles podiam fazer alguma visita na casa do
meu ex marido, porque meus meninos iam pra lá e eram abusados, e eles diziam que
não podiam fazer nada, que não tinham o que fazer, que só se fosse no plantão, mas que
nesse plantão era só quando tivesse uma denúncia eminente de agressão, como não era o
caso,  eles  não  podiam fazer  nada.  Infelizmente  tanto  no  conselho  tutelar  como em
outras  instituições  que  eu  fui  era  isso  que  eu  ouvia:  “como tá  tendo  um processo
jurídico, a gente não pode fazer nada” (IDEM. grifos meus)

A  participante  02  ressalta,  ainda,  que  a  conselheira  tutelar  responsável  pelo

acompanhamento das crianças realizou visita à sua residência e percebeu manchas roxas

espalhadas pelo corpo da mesma, ao indagá-la sobre quem tinha feito aquilo, a criança

afirmou que seria o pai. Em posse dessas informações, a profissional apenas orientou a

genitora que esta passasse gelo no local machucado, não realizando nenhuma intervenção

quanto à orientação e denúncia do caso, uma vez que se tratava de violência física.

Consideramos que, além de atuação descomprometida com os direitos da criança,

houve,  nesse  caso,  um reducionismo  quanto  à  concepção  de  violência.  Pois,  entre  as

naturezas  da  violência  praticada  contra  crianças,  a  violência  física  talvez  seja  a  mais

naturalizada, tendo em vista que historicamente é praticada pelos adultos responsáveis sob

a justificativa da educação e disciplina50. 

Além da aparente omissão do Conselho Tutelar, a participante 02 ressalta ainda a

evidência de juízos de valores nas orientações prestadas, tal como essa:

Agora teve uma situação que eu fiquei bastante decepcionada com o conselho tutelar foi
porque  visitaram  meu  ex-marido  na  casa  dele  e  ela  [a  conselheira  tutelar  que
acompanhava o caso] me questionou porque eu havia me separado dele porque ele era
muito rico, porque ele era mestrado e que a casa dele era muito bem estruturada do que
a minha... (PARTICIPANTE 02. Grifos meus.)

Sabe-se  que  a  criação  dos  Conselhos  Tutelares  foi  uma  importante  conquista

advinda com o ECA, entretanto, fatores como : poucos profissionais, baixa qualificação,

50 Atualmente, apesar da lei que limita a violência física contra a criança - seja em ambiente doméstico ou
fora dele - tal  prática continua sendo utilizada, devido, em parte,  à cultura de repressão que permeia as
relações sociais no Brasil, principalmente em se tratando da relação adulto-criança. 
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ausência  de  transportes  em  alguns  deles  para  a  viabilização  do  encaminhamento  às

denúncias;  são algumas dificuldades que têm interferido negativamente para a garantia da

proteção de crianças e adolescentes. 

Pesquisa  recente  realizada  por  Almeida  com  apoio  do  Conselho  Estadual  da

Criança  e  do  Adolescente  de  Pernambuco,  em  2011,  com  203  conselheiros  tutelares

espalhados pelo Estado, demonstrou que a maioria deste universo (57%) possui apenas o

ensino médio completo e baixo conhecimento das legislações acerca dos direitos da criança

e do adolescente. 

Atrelado  a  isso,  “50,2%  (108-número  absoluto)  não  possuem  transporte  para

deslocamento de conselheiros na realização de visitas de fiscalização às entidades e na

apuração de denúncias” (ALMEIDA, 2011, p. 198). 

Dessa forma, pode-se compreender no que se refere aos Conselhos Tutelares que:

Sua  simples  criação,  exigência  legal  instituída  no  ECA,  não  assegura  plena
funcionalidade, nem é garantia da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, eixo
central  da  ação  do  Conselho  Tutelar.  É  preciso  condições  objetivas  e  concretas
oferecidas pelo Poder Público, o interesse e o compromisso dos conselheiros tutelares,
para  que  a  atenção  às  crianças  e  adolescentes  se  efetive  conforme  estabelecido  na
Constituição Federal,  no ECA e em toda a legislação pertinente a este segmento da
população.

Consideramos,  entretanto,  que  para  além  das  dificuldades  acima  expostas,  os

desafios vivenciados no que concerne aos direitos de crianças e adolescentes vitimados

sexualmente, podem ser compreendidos, em parte, pelas reconfigurações do Estado e as

novas reorientações quanto às suas responsabilidades.

Tal  contexto tende a  agravar  ainda mais  a situação daqueles que,  pela  inserção

social precarizada, necessitam mais efetivamente das ações do Estado no que se refere à

garantia de suas condições de existência, que na atual conjuntura tem minimizado as ações

com  políticas  sociais  universalizantes,  em  prol  de  uma  orientação  macroenconômica

neoliberal.

Quanto a atuação do Ministério Público, a participante 02 refere que atualmente é a

instituição que tem lhe apoiado. Como informado no primeiro capítulo,  é o Ministério
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Público que tem a função de pressionar o juiz para a tomada de decisão com sugestões que

visem a proteção da criança.

A participante  03  refere  que  ao  saber  que  a  sobrinha  estava  sendo  vítima  de

violência  sexual  procurou o Conselho Tutelar,  o  qual,  em sua avaliação,  realizou bom

atendimento lhe encaminhando para a delegacia  e,  posteriormente,  lhe concedendo um

“Termo de Responsabilidade”51 para que a criança pudesse ficar sob seus cuidados, uma

vez que no ambiente domiciliar junto com a genitora, a criança não estava protegida.   

Posteriormente, a participante foi orientada a procurar o CREAS de Recife para

acompanhamento psicológico,  não tendo atendimento no local,  pois este  se  encontrava

superlotado  e  impossibilitado  de  absorver  novas  demandas.  No  local,  foi  orientada  a

procurar o IMIP, aonde a criança vem sendo assistida desde 2010.

Pouco tempo depois também requisitou os serviços da defensoria pública, a fim de

conquistar a guarda da criança. O intuito da mesma era afastar a criança definitivamente do

convívio com o agressor, uma vez que este ainda não foi responsabilizado, mesmo com o

processo de investigação iniciado em 2010.

Foi uma Assistente Social lá em casa, avaliou “tudinho” e mandou eu ir lá depois de um
mês pra acompanhar o processo. Eu ia  lá todo mês saber resposta,  quando foi  mês
passado [novembro de 2012] eu tive a resposta de que a equipe viu que a criança estava
sendo bem cuidada, “tava” em segurança, e “aí” eu consegui a guarda definitiva da
criança [momento de risos\felicidade]. 
Agora com relação ao abuso o caso ainda está em investigação na delegacia e de lá eu
não  tenho  resposta.  O  processo  está  em  um  dos  últimos  processos.  A pessoa   [o
agressor]  já tem 85 anos e já é um “caso morto”,  “tá” arquivado já.  A criança está
protegida,  mas  se  ele  fizer  com  outra  pessoa?  Eu  já  vejo  o  caso  por  encerrado
(PARTICIPANTE 03 grifos meus).

Para a usuária, apesar de ter conseguido algumas conquistas no âmbito da proteção

da  criança,  uma  vez  que  conseguiu  afastá-la  do  convívio  com  o  agressor,  ressalta  a

fragilidade de articulação entre os serviços, o que dificulta o trabalho em rede e prejudica

principalmente a criança, pois a cada novo serviço que procurou precisou contar a mesma

história  repetidas  vezes  para  diferentes  profissionais,  causando-lhe  novo  sofrimento

51   Este termo é uma medida protetiva expedida pelo Conselho Tutelar quando se faz necessário que a
criança  ou  adolescente  receba  cuidados  temporários  por  alguém da  família  extensa  ou  outro  adulto
responsável .
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psíquico e revitimização da violência sofrida.

Meu único problema foi porque não me encaminharam logo “pro” lugar certo, fiquei
andando pelos serviços, e como era uma pessoa que não conhecia, fiquei sem saber pra
onde ir,  cheguei a  sair  de casa de 05h da manhã com a criança para que ela  fosse
atendida por um psicólogo (PARTICIPANTE 03 grifos meus).

A participante 04 refere que ao saber da violência sexual cometida contra sua neta

de apenas 08 anos de idade,  denunciou o fato na delegacia mais próxima. Porém, não

necessitou recorrer ao Conselho Tutelar ou Ministério Público, uma vez que mantinha boas

relações com um componente da rede (delegado de polícia) que interveio diretamente no

caso. Com um tempo inferior a três meses o agressor havia sido condenado a quinze anos

de prisão, tendo sido afastado imediatamente do convívio da vítima.

Quando  indagada  sobre  o  que  contribuiu  para  a  agilidade  no  processo  de

responsabilização do agressor, a participante 04 afirma que os relatos da criança foram

contundentes,  além da  prova  pericial  do  IML que  constatou  a  violência.  Reconheceu,

ainda, que o fato de ter um bom relacionamento com o delegado favoreceu esta agilidade.

Para a participante 02:

Era isso que eu queria enfatizar que o que fez ela conseguir tudo foi essa influência que
ela tinha, e o fato que eu acredito que o padrasto da criança não tinha influência. Então,
hoje  em  dia,  infelizmente,  principalmente  aqui  no  Brasil,  influência  conta  muito,
principalmente, é...também em casos gravíssimos como esse.

Já  a  participante  05,  refere  que  também realizou  os  procedimentos  legais  para

proteção  de  seu  filho:  realização  da  denúncia  na  delegacia,  acompanhamento  pelo

Conselho Tutelar  e  Ministério  Público.  Diz não ter  pontos  negativos a  ressaltar  desses

serviços, exceto quanto à lentidão do processo de investigação.

Depois da denúncia o pai foi na defensoria pública requerer as visitas e eu fui chamada
e recorri.  Eu  tive  que  fazer  um exame psiquiátrico  de  sanidade  mental,  porque ele
alegou que eu era uma doida, uma psicopata, que amava o filho e que tudo isso era uma
invenção minha. Aí eu tive que fazer o exame... mas também não fui mal atendida, isso
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aí foi um direito dele, na verdade. (PARTICIPANTE 05)

Durante  a  avaliação dos  serviços  requisitados  pelas  famílias,  apenas  01 avaliou

negativamente a atuação do IMIP. Nós corroboramos com a avaliação feita por esta, pois,

apesar da instituição desempenhar um importante papel na assistência fornecida às crianças

e  adolescentes  vitimizados,  a  efetivação,  em  especial  do  Ambulatório  de  Apoio,  tem

ocorrido de maneira deficitária, pelos motivos já elencados no início deste capítulo. 

De acordo com os relatos apresentados é possível apontar algumas tendências no

que se refere aos atendimentos realizados pelos serviços da rede de proteção elencados, a

saber:  a  lentidão  quanto  à  responsabilização  do  agressor,  e  até  mesmo  a  garantia  de

afastamento do convívio deste com a criança vítima; fragilidade de ações intersetoriais

entre os serviços que atuam com crianças e adolescentes vitimizados; superlotação dos

serviços que impedem a devida assistência às novas demandas que aparecem.

 Além disso, as famílias após a realização da denúncia têm dificuldades em saber

notícias quanto ao processo de investigação, algo que lhes são de absoluto interesse e de

direito. Quanto a este assunto, a participante 01 relata que:

Acredito que seja por falta de provas e profissionais capacitados para lidar com esse
tipo de situações, no interior não tem delegacia especialista, então ficam profissionais
insuficientes e sem qualificação para lidar com essas situações.

 MAS A DELEGACIA TE DÁ ALGUMA JUSTIFICATIVA QUANTO À DEMORA?
 [PALAVRAS DA PESQUISADORA]

Não. Diz que “é” os trâmites, que demora, que tem muitos processos, que tem muitos
casos,  que  o  índice  de  violência  “ta”  muito  alto,  profissionais  insuficientes.
(PARTICIPANTE 01 grifos meus)

Percebe-se  também  que  a  falta  de  responsabilização  do  agressor  repercute

negativamente no desenvolvimento da criança, a qual cresce com dificuldades de acreditar

na justiça. Para Silva et al. (2007, p. 62), “a responsabilização do agressor nas instâncias
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legais de certo modo funciona como uma reparação para a vítima, enquanto que a não

responsabilização, além de não validar a criança como sujeito de direitos, ainda autoriza a

continuação do abuso”.

 Como deve ser, por exemplo, para a criança analisada no caso 02 que, mesmo com

todo o sistema de proteção envolvido,  é obrigada a ficar na presença do pai, seu agressor

sexual, por determinação judicial, devido principalmente à falta de provas materiais e ao

descrédito no relato da genitora?

Sobre este assunto a participante 02 relata que:

Porque pra eles provas são 3: réu confesso, eles querem que o pai confesse; ou eles
querem foto ou filmagem do que acontece, ou eles querem que hajam o estupro e o IML
comprove. Enquanto isso as crianças falam, as crianças se comportam, os professores, a
escola testemunha, eu testemunho, as crianças falam, mas eles colocam que não se tem
provas. É..eles colocam claramente não tem provas. Aí eu fico pensando...então, eles
nunca vão ser afastados, porque nunca vai ter essas coisas, eu nunca vou ter como ter
filmagem, o pai nunca vai confessar e pelo jeito que o pai faz, nunca vai ter estupro,
então  as  crianças  vão  ser  eternamente  assim.  (silêncio  total  nesse  momento).
(PARTICIPANTE 02).

Além disso, é perceptível também, através dos relatos, o precário conhecimento dos

próprios profissionais que atuam na rede de proteção sobre as legislações, e, em especial,

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não raras vezes as famílias recorrem a esses

serviços e não recebem as devidas orientações sobre como proceder para a proteção de

seus filhos, ou recebem de maneira equivocada. Com relação a esta afirmação, percebemos

a clara tendência em responsabilizar principalmente a família para a garantia da proteção

da criança, como demonstra o relato abaixo:

Quando eu fui pra GPCA, que ele [a criança] foi ouvido pelo psicólogo, o psicólogo me
disse: “mãe procure afastar essa criança desse pai. Esse pai faz mais coisas e se ele for
pra “mão” dele vai ser pior.” (PARTICIPANTE 05 grifos meus).

De acordo com o ECA, a proteção da criança deve ser garantida através da família,

da  sociedade  e  do  Estado,  porém,  não  necessariamente  nessa  ordem  hierárquica.
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Entretanto, o que temos observado é que, diante da precariedade do Estado em responder

às demandas apresentadas pelas crianças e adolescentes, a responsabilização tem recaído

unicamente sobre a família, a qual, contudo, não consegue resolver os “problemas” em que

elas mesmas estão inseridas, necessitando, pois da intervenção de políticas sociais, o que

tem ocorrido precariamente. 

Em alguns dos casos analisados no grupo focal, as genitoras foram orientadas a

“proteger seus filhos”, não os deixando se aproximar do agressor, mas como essas famílias

farão isso sem o respaldo jurídico e segurança? Dessa forma, percebe-se uma fragilidade

na articulação e divisão de responsabilidades no que se refere à garantia de direitos dessas

crianças.

É válido analisar também as dificuldades que algumas participantes relataram ao

recorrerem à delegacia para realização da denúncia, pois os profissionais informavam que

a violência sofrida não havia deixado marcas visíveis no corpo da criança e que, portanto,

não havia provas sobre a materialidade da acusação. 

Atualmente,  já se tem o reconhecimento legal de que a violência sexual não se

restringe à penetração vaginal ou anal, podendo ocorrer também através de carícias, de

gestos e exibição de filmes que tenham relação com o ato sexual, entre outras formas, que

nem sempre irão deixar marcas visíveis no corpo da criança. 

Para Silva, C. (2007, p. 57):

A violência sexual continua sendo de difícil diagnóstico, tendo em vista a síndrome do
segredo que a envolve, o medo, a culpa, a não uniformização dos conceitos e as suas
múltiplas formas de apresentação, como: “carícias”,  voyeurismo, estupro, coito anal,
coito  orais,  que  na  maioria  das  vezes  são  inaparentes  fisicamente,  e  invisíveis
socialmente (grifos da autora).

Entretanto, durante a instalação do processo investigativo, as delegacias têm como

rotina encaminhar as crianças para o Instituto de Medicina Legal ( IML), onde será feito

exame pericial para comprovar, ou não, a materialidade do fato. Não raras vezes, quando o

resultado do IML é negativo para evidências físicas que indique ocorrência da violência, o

processo é  arquivado e  a  proteção da  criança  prejudicada,  principalmente  quando esta

apresenta idade insuficiente para relatar a violência sofrida.
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Como constatação desse argumento temos a explicação de Silva, C. (2007 p. 59-

60), médica perita do IML do Recife:

A metodologia utilizada pelos IMLs do Brasil, baseada numa concepção positivista da
ciência, na causa e efeito, nas provas materiais, se constitui em importante entrave na
comprovação dos crimes sexuais em suas diferentes formas. Os modelos dos laudos
periciais  se  baseiam  unicamente  nos  achados  de  lesões  físicas,  ignorando  a
possibilidade de lesões emocionais e suas consequências a curto, médio e longo prazo.

As  crianças  analisadas  durante  o  grupo  focal,  por  exemplo,  apresentam  idade

inferior a 08 anos e, portanto, tendem a indicar que estão sendo vítimas de violência de

diferentes  formas,  utilizando-se principalmente,  da linguagem corporal,  quando não há

bom desenvolvimento de sua verbalização ou quando a criança apresenta dificuldades para

falar sobre o assunto, geralmente por medo de represálias. 

A mudança comportamental pode ser, assim, um fator importante de identificação

das  famílias  que  estão  sendo,  ao  menos  nos  casos  analisados  durante  o  grupo  focal,

desconsiderada   por  alguns  serviços  da  rede  de  proteção.  Percebe-se,  assim,  um

reducionismo do entendimento das manifestações da violência sexual por esses serviços, o

que acarreta a burocratização do atendimento direcionado a esses casos.

Outro ponto que necessita de análise diz respeito ao relato da participante 04 que

indicou que a proteção da criança foi conquistada devido ao conhecimento que tinha com

um funcionário componente da rede de proteção,  o que nos remonta ao clientelismo e

patrimonialismo tão arraigados na cultura brasileira, uma vez que, apesar de através desse

conhecimento ter se concretizado um direito, este foi conquistado dado o conhecimento

pessoal da usuária. 

Sobre este assunto, é importante retomar as análises de Sérgio Buarque de Holanda,

o qual  estudando as  “Raízes do Brasil”,  nos informava que,  apesar  do Estado não ser

sinônimo de família, é regido por interesses particulares. Segundo o autor:

Para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de
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seu  interesse  particular;  as  funções,  os  empregos  e  os  benefícios  que  deles  aufere
relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos (...) (1995
p. 146).

Não é difícil perceber que esta é uma realidade presente no Brasil, afinal somos um

país  composto  de  “homens  cordiais”  (HOLANDA,  1995)  e  que  mesmo  tendo  a

constituição de 1988, conhecida como a mais democrática,  e as leis  dela derivadas,  as

relações  sociais  ainda  são  construídas  na  base  do  favor,  do  conhecimento.  O  nosso

cotidiano está permeado pelo “jeitinho brasileiro”.

Compreender as relações de cunho clientelista no Brasil exige recorrer também aos

estudos de Caio Prado Júnior,  o qual nos fornece  indicações teóricas para conhecer a

formação  social  brasileira.  Para  o  autor  (1994),  o  desenvolvimento  do  capitalismo  no

Brasil possibilitou não só o aprimoramento da economia, como também a emergência de

novos valores culturais,  ou seja, novas relações que,  entretanto,  não romperam com as

práticas  políticas  da  aristocracia,  em  uma  época  em  que  eram  limitados  ou  quase

inexistentes os direitos sociais. Percebe-se, assim, que o Brasil contemporâneo é um mix de

passado e presente que propagam as relações sociais desiguais e a limitação da garantia de

direitos.  

Para  o  antropólogo  Roberto  da  Matta  (1985,  p.  99),  o  “jeitinho  brasileiro”  é,

sobretudo, “um modo simpático, desesperado ou humano de relacionar o impessoal com o

pessoal. É, em geral, um modo pacífico e até mesmo legítimo de resolver problemas”. 

O “jeitinho brasileiro” é, pois, uma forma de conciliar o que “pode” e o que “não

pode”,  conciliando  todos  os  interesses.  O  problema  é  que  esses  interesses  não  são

universais e que a adoção do “jeitinho” contribui para a reprodução da desigualdade no

acesso  aos  direitos,  uma vez  que  se  determinada pessoa  conseguiu  algo  através  desse

método, significa que para outra que tenha requisitado o mesmo direito, o acesso tenha

sido negado, pois, entre outras coisas, lhe faltou o conhecimento pessoal e a habilidade em

“burlar” as leis para interesses próprios.

Entretanto,  é  importante  reconhecer  que  se  as  pessoas  necessitam  recorrer  ao

“jeitinho brasileiro” é porque a concretização dos direitos pelas vias legais não tem sido
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garantida. Dessa forma, não basta responsabilizar quem conseguiu determinado direito pela

via  do  conhecimento  pessoal,  mas  sim  realizar  uma  análise  profunda  sobre  a  própria

constituição do Estado e sua relação com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. A

própria  formação dos  serviços  públicos  ocorre  articulada aos  interesses  particulares  da

burguesia nascente.

A partir dessa análise pode-se indicar uma tendência da sociedade brasileira, em

particular  da  burguesia,  a  qual  se  utiliza  do  aparelho  estatal  para  patrocínio  de  seus

interesses  individuais.  Dessa forma,  por  mais  que  se  afirme que  vivemos  em um país

democrático de direito, continuamos a conviver com práticas clientelistas no interior do

Estado, bem como com o domínio efetivo do poder econômico nas decisões, mesmo que

para  isso  se  tenha  como  justificativa  a  garantia  de  direitos,  como  o  caso  específico

analisado no grupo focal.

Entretanto, é necessário questionar: porque este direito inscrito na constituição e no

ECA,  veio  a  se  efetivar  apenas  nesse  caso,  se  todas  as  outras  crianças  analisadas

encontrava-se na mesma situação?

Para o autor Roberto DaMatta (1985, p. 95-97):

O dilema brasileiro reside numa trágica oscilação entre um esqueleto nacional feito de
leis universais cujo sujeito era o indivíduo e situações onde cada qual se salvava e se
despachava  como  podia,  utilizando  para  isso  o  seu  sistema  de  relações  pessoais.
Haveria, assim, um verdadeiro combate entre leis que devem valer para todos e relações
que evidentemente só põem funcionar para quem as tem. O Resultado é um sistema
social dividido e até mesmo equilibrado entre duas unidades sociais básicas: o indivíduo
(o sujeito das leis universais que modernizam a sociedade) e a pessoa (o sujeito das
relações sociais, que conduz ao pólo tradicional do sistema). Entre os dois, o coração
dos brasileiros balança. E no meio dos dois, a malandragem, o “jeitinho” e o famoso e
antipático “sabe com quem está falando?” seriam modos de enfrentar essas contradições
e paradoxos tipicamente brasileiros. (grifos do autor)

É válido ressaltar que durante os relatos da participante 04, as demais famílias que

estavam no grupo focal mostraram indignação ao saber que a criança havia conquistado a

proteção  pelo  meio  da  influência  pessoal,  e  se  sentiram  injustiçadas,  conforme

demonstrado neste relato:
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Realmente a realidade é essa porque quem tem conhecimento, quem tem condição social
tem muito “significância” porque quando eu ia na delegacia, eu fazia questão de ir bem
vestida e eles me tratavam muito bem só pelo fato de eu estar bem vestida e eu já fiz a
experiência de ir bem simples mesmo e eles nem me deram atenção. Então nas mínimas
coisas a gente percebe essa situação, porque isso é uma injustiça, porque são vidas, e
vidas inocentes de crianças que não tem como se proteger e a única proteção que eles
tem é da gente, e a gente é tida por louca, por descompensadas, por mentirosas e não
acreditam na gente. E em todas as instituições existem muitas deficiências, então quem
sofre  é  a  gente,  de  classe  mais  humilde  que  necessita  do  ministério  público,  que
necessita  de um conselho tutelar,  de uma delegacia especializada,  porque se a  gente
tivesse dinheiro, a gente pagaria um bom advogado e já resolveria tudo isso. No meu
caso  mesmo,  eu  tenho  certeza  de  que  eu  se  eu  tivesse  dinheiro,  com  certeza  ele
(agressor) já estaria preso, mas infelizmente eu preciso da defensoria pública, eu preciso
do ministério público (fala de muita revolta nesse momento)(PARTICIPANTE 01, grifos
meus).

E ainda:

Falando de justiça, de casos de violência, de tudo...quando há um caso que a justiça atua
não é a regra é a exceção, como o caso da participante 04, e também porque não foi a
própria justiça, foi porque houve influência, porque se não existisse, infelizmente era
capaz de estar esperando como todas nós (PARTICIPANTE 02)

É válido ressaltar que após a avaliação das famílias sobre os serviços recorridos da

rede de proteção, foi necessário um momento de pausa durante a realização do grupo focal,

pois as participantes estavam muito emocionadas e com dificuldades de continuar a falar

sobre o assunto. O que demonstra que além da situação da violência, a mínima resposta

ofertada pelo Estado provoca sentimentos de dor e sofrimento, não só nas vítimas, mas

também nas famílias, que se vêem desprotegidas. 

4.2.3. Proteção de crianças e adolescentes em tempos neoliberais: É possível proteger? 

Como já indicado em momentos anteriores desse estudo, partimos da premissa de que
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vivenciamos uma contrarreforma do Estado capitalista, o qual passa a operar cada vez mais

em  prol  da  lucratividade  e  da  reprodução  do  capital,  ao  mesmo  passo  que,

contraditoriamente, tenta responder às demandas da questão social, minimizando os efeitos

da  pobreza  através  de  respostas  focalizadas  e  tendo  como  principal  estratégia  a

transferência de renda. 

Esta realidade irá repercutir diretamente na vida de pessoas que vivem da venda de

sua força de trabalho, e principalmente naqueles que, por sua condição de desemprego, ou

trabalho e renda precários, irão requisitar os serviços públicos ofertados pelo Estado.

Em se  tratando  do objeto  de  estudo,  esses  serviços  públicos  seriam aqueles  que

compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes vitimizados.

Dessa forma, analisando a confiança das famílias nesta rede de proteção e na justiça,

foi perceptível uma tendência pessimista. Para a maioria das participantes, esta proteção

não  ocorre,  ou  ocorre  de  maneira  parcial,  devido  à  falta  de  comprometimento  dos

profissionais  que  trabalham  com  esse  público  e  punição  destes  quando  realizam  um

trabalho  não  condizente  com  o  que  está  no  ECA e  em  outras  leis.  Indicam  também

contradições  entre  o  que  está  escrito  na  lei  e  o  que  de  fato  tem sido  efetivado  pelos

serviços.

Legalmente o que tá escrito é muito bonito, é muita proteção, mas na prática não é
assim. Então eu acho que o que falta é isso, comprometimento, e a punição para esses
profissionais,  porque  se essas pessoas fossem punidas  só ia  entrar nessas situações
pessoas que tivessem “peito”  para enfrentar  essas  situações.  Porque tem gente que
passa num concurso e que só trabalha ali pra ganhar o seu dinheiro, não quer saber se
tem uma criança sofrendo, uma mãe sofrendo, eles não querem saber (PARTICIPANTE
02, grifos meus).

Eu creio que protege, mas é uma proteção entre aspas, porque o meu filho tá protegido
sim, mas devido ao aconselhamento que eu tive de algumas pessoas,  porque o juiz
mesmo não me deu a autorização e não procede quando eu vejo a situação de outras
pessoas, porque que proteção é essa? Dá a uns e a outros não¿ se tem que proteger, tem
que proteger a todas as crianças! (PARTICIPANTE 05)

Não  acredito  na  justiça  porque  eu  encontrei  um  déficit  muito  grande  de
comprometimento dos profissionais, no cumprimento da própria lei, que só tá no papel
mesmo, porque os artigos não se cumprem, e como já foi citado nessa reunião, o que
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vale  é  a  situação  financeira,  infelizmente  quem  sofre  “é”  os  nossos  filhos
(PARTICIPANTE 01, grifos meus).

Percebe-se no primeiro discurso a culpabilização dos profissionais que atuam nesses

serviços pela não concretização da proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Sabe-

se que de fato existem profissionais descomprometidos, que muitas vezes não apresentam

conhecimento adequado sobre a população que demanda suas atribuições profissionais.

Entretanto, a fragilidade na rede de proteção não pode ser discutida unicamente por essa

guia de análise, pois, existem fatores estruturais que estão presentes nestas contradições e

que não podem ser descartados. 

Contudo,  é  difícil  para  as  famílias  que  demandam  a  assistência  desses  serviços

perceberam a totalidade dos fatos, pois a aparência evidencia apenas o descompromisso

desses profissionais, sem a demonstração da natureza contraditória do Estado capitalista,

no qual, ao mesmo tempo em que legitima as lutas dos trabalhadores por direitos,  não

consegue concretizá-los dada a sua limitação histórica e estrutural.

Muitos  desses  profissionais  trabalham  sem  a  estrutura  necessária  para  o

funcionamento dos serviços,  baixos salários,  escassez de equipamentos  para o trabalho

(como computadores, impressoras, internet, telefones, etc); entre outros instrumentos que o

Estado, quando garante, o faz com precariedade.

Já o relato  da  participante  05  nos  evidencia  mais  uma vez  a  tendência  apontada

anteriormente da responsabilização unicamente da família pela proteção da criança. Note

que  a  familiar  relata  que  seu  filho  encontra-se  protegido  por  intermédio  de  sua  ação

individual, pois os serviços que poderiam assegurar tal proteção ainda não se posicionaram

diante do fato, apesar do processo judicial ter iniciado em 2011.

Foi  perceptível  também nos  relatos  das  participantes  que,  além das  dificuldades

encontradas nos serviços direcionados à responsabilização do agressor, as famílias também

se sentiram prejudicadas quanto à necessária articulação em rede entre os serviços. Todos

os familiares presentes referem não terem suas crianças inseridas em serviços da política

de Assistência Social, nem em outros serviços para melhor ampliação de seus direitos. 

Em nossa opinião, portanto, não há proteção efetiva se não houver ampla articulação
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entre as políticas públicas necessárias para o bom desenvolvimento da criança vitimizada.

Percebe-se,  assim,  que  além das  dificuldades  de  proteção  pelos  serviços  judiciais,  há

também dificuldades encontradas nas demais políticas sociais.

Indagamos também às famílias se um importante artigo do ECA havia sido efetivado.

Referimo-nos  ao  artigo  130,  o  qual  dita  que:  “Verificada  a  hipótese de  maus-tratos,

opressão  ou abuso sexual  impostos  pelos  pais  ou  responsáveis,  a  autoridade  judiciária

poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”

(ECA, 1990). 

Entretanto,  das 05 entrevistas participantes do grupo focal,  em apenas um caso o

artigo do ECA foi concretizado (caso em que houve o intermédio de um amigo da família).

Nos  demais,  a  proteção  e  o  afastamento  não  ocorreram por  determinação  judicial,  ao

contráio, a família teve que recorrer a estratégias individuais. 

Em alguns casos, as crianças vítimas têm sido obrigadas a saírem de sua moradia e

modificarem  seu  contexto  de  vida,  sendo  penalizadas  pela  violência  que  sofreram,  e

obrigadas a mudarem de endereço e ambiente escolar, ou seja a criar outro ambiente de

socialização,  até  mesmo  passar  a  residir  com  outros  familiares,  a  fim  de  que  seja

interrompido o contexto de violência.

Noutros, as crianças estão subjugadas ao convívio do pai e suposto agressor, com

autorização judicial, como é o caso da participante 02, pois a justiça alega falta de provas,

apesar  das  crianças  relatarem  os  fatos  ocorridos  e  demonstrarem  mudanças

comportamentos que indicam suspeita de violência.

 Eis que nessas situações se evidencia uma contradição fundamental na efetivação

dos direitos e proteção de crianças e adolescentes vitimizados,  uma vez que um artigo

explícito do ECA quanto a este fato não tem se concretizado. 

Entre as justificativas dadas pelos  principais serviços que obtivemos a partir  de

nossa observação empírica, estão: a falta de provas sobre a materialidade da violência, a

desconfiança nos relatos da mãe e a possível evidência de alienação parental52, o cuidado

52   A alienação parental se evidencia quando os adultos, geralmente os genitores das crianças, as utilizam
como forma de se agredirem. Nestes casos, as crianças são utilizadas como objetos da disputa  existente
entre os pais.  Não descartamos que esta possibilidade exista,  nossa crítica,  no entanto,  tem sido pela
tendência dos serviços em resumir a maioria dos casos de violência,  principalmente aqueles que não
deixam marcas e que a mãe é a principal denunciadora, em alienação parental. Consideramos também
natural que existam dúvidas sobre a materialidade da violência, pois de fato é algo difícil de se trabalhar,

115



que se pretende em não romper com os laços afetivos entre genitores e crianças de forma

“desnecessária”,  entre  outras  justificativas  que,  em  nossa  opinião,  só  demonstram  o

descompromisso com a proteção das crianças e a negação da “prioridade absoluta” dada a

esse segmento, tal como escrito no ECA.

Aqui cabem algumas indicações teóricas quanto ao sistema judiciário, o qual, tal

como o conhecemos hoje, é constituinte da sociedade moderna e da concepção do Estado

democrático  de  direito,  que  reconheceu  a  igualdade  entre  os  cidadãos,  porém  uma

igualdade no campo formal, pois não vincula-se ao reconhecimento das classes sociais.

O direito  somente  consegue se  universalizar  com a  implementação  e  imposição  do
modo  capitalista  de  produção.  Note-se  que  a  propriedade  privada  é  uma  categoria
jurídica  (embora  também econômica),  o  trabalho  assalariado  pressupõe  a  igualdade
formal entre o trabalhador e os detentores dos meios de produção, o Estado se encontra
como autoridade central na sociedade capitalista, sendo essencial para a manutenção da
normalidade  do  capital.  Percebe-se:  a  mediação  jurídica  se  impõe  nesta  relação
(capitalista) de maneira incisiva. (...) (SARTORI, 2010, p. 88-89).

Em nossa opinião,  o sistema judiciário,  apesar de transparecer para a sociedade

como um sistema igualitário, não raras vezes, as chamadas camadas populares encontram

empecilhos no que tange ao acesso e garantia desses direitos. Além disso, esse sistema não

está  desvinculado da  classe  hegemônica  que o mantém na  arena  política da sociedade

burguesa. 

Nesse  sentido,  não  se  pode  fazer  uma  avaliação  do  sistema  judicial  e  suas

contradições desconsiderando sua dimensão histórica, social e a ideologia hegemônica que

o sustenta.

O direito deve ser visto tendo em conta a totalidade, o complexo social total. Decorre
ele de um pôr teleológico, porém, sempre é indissociável da objetividade que se torna
relativamente autônoma em relação àquela que a colocou. O problema a que o direito se
propõe a resolver,  pois,  é histórico e decorre do desenvolvimento social,  ligando-se,
pois, à determinada forma de sociabilidade (SARTORI, 2010, p. 86).

porém defendo a ideia de que em casos de dúvidas, é necessário, antes de tudo, a proteção).
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Não se pretende aqui fazer uma análise reducionista do direito e do acesso à justiça

como um meio unilateral da burguesia. Contraditoriamente, é através da ação judicial que

muitos  trabalhadores  e  trabalhadoras  conquistam  importantes  vitórias  no  campo  dos

direitos  sociais  e  civis.  Afinal,  esse  é  o  jogo  contraditório  das  relações  sociais  que

sustentam a sociedade capitalista. 

Consideramos, contudo, que o sistema judiciário, assim como demais instituições

responsáveis pela  proteção de crianças e adolescentes  vítimas de violência,  apresentam

precariedades e contradições que interferem drasticamente na efetivação dos direitos desse

público.  Tais  contradições  não  podem  ser  explicadas,  portanto,  sem  uma  análise

totalizadora  dos  processos  sociais  e  sobre  a  funcionalidade  dessas  instituições  para  a

dinâmica da sociedade burguesa.

4.2.4.O enfrentamento coletivo como estratégia para proteção das crianças vitimizadas.

O reconhecimento legal dos direitos na realidade brasileira foi conquistado a partir de

lutas travadas pela classe trabalhadora que, principalmente a partir das décadas de 1970-

1980,  exigia  melhores  condições  de  trabalho  e  existência.  Contraditoriamente,  tal

reconhecimento foi uma necessidade da qual  a classe dominante precisou admitir  para

manutenção do status quo e de sua hegemonia.

Assim como outros direitos sociais, o ECA é consequência dessas lutas. De acordo

com o Estatuto,  sempre que a  violência  tornar-se uma realidade na vida de crianças e

adolescente pode-se recorrer aos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social,

saúde  e  outras  políticas  sociais  para  sua  proteção  e  cuidado.  Contudo,  como  vimos

anteriormente,  a  concretização desses  direitos  e  a  articulação entre  essas  políticas nem

sempre ocorrem de maneia satisfatória. 

Queremos  resgatar  com isso,  que  o  processo  de  reconhecimento  dos  direitos  do

público infanto-juvenil foi conquistado a partir de lutas históricas travadas no interior da
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sociedade brasileira. Portanto, a concretização e ampliação desses direitos não poderão ser

efetivadas apenas com ações individuais e recorrendo aos serviços institucionais. 

Não se deve perder de vista a necessidade do enfrentamento coletivo, da luta política,

como principais estratégias para garantir a concretização do que está exposto no ECA, bem

como a expansão e criação de novos direitos a esses segmentos que continuam submetidos

a situações degradantes de exploração, violência, omissão e crueldade.

A partir dessa perspectiva, indagamos às famílias participantes do grupo focal se elas

(re)  conheciam formas  de  mobilização  social  em prol  de  crianças  e  adolescentes  e  se

participavam dessas lutas. Observamos, contudo, um frágil conhecimento dessas práticas e

um confuso  entendimento  sobre  o  significado  da  mobilização  social  como  estratégias

coletivas de enfrentamento da violência53. 

Na concepção das participantes 01 e 02, se faz necessário à utilização da mídia como

propagação do significado da violência e de suas principais manifestações nas crianças e

adolescentes,  a fim de contribuir  na identificação mais rápida por parte dos familiares,

conforme demonstrado nos relatos abaixo:

A mídia seria muito importante. Eu mesma não tinha conhecimento de nenhuma dessas
instituições,  foi  devido ao meu problema que eu passei  a  conhecer.  Toda sociedade
deveria saber, porque isso pode acontecer com um vizinho, com um parente. Então a
mídia seria importante para esclarecer a importância do conselho, da defensoria, em que
situações a criança apresenta...Porque minha grande dificuldade foi essa, meus filhos
passaram a apresentar esse comportamento e eu sem saber (PARTICIPANTE 01).

Eu concordo. Acho que deveria ser mais acessíveis a todos os níveis sociocultutrais os
esclarecimentos  sobre  comportamentos  das  crianças,  deveriam  ser  desenvolvidos
cartilhas, deveria existir treinamentos pra professores, gestores de escola informando de
quando  a  criança  apresentar  certos  comportamentos,  até  pros  pais  também
(PARTICIPANTES 02).

Em nossa opinião, este confuso entendimento sobre papel da mídia e as lutas sociais

retrata  que  essas  famílias  não  conhecem as  reivindicações  políticas  como  importantes

53  Pois muitas vezes nos discursos das  participantes,  a mobilização social  era identificada como ações
educativas  como  palestras,  capacitações,  etc,  que  também  são  importantes  para  o  processo  do
conhecimento da violência pela sociedade.
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instrumentos  para  a  luta  pela  garantia  dos  direitos  de  seus  filhos,  conhecendo  apenas

àquelas que se dão pela via institucional. 

É  válido  lembrar  que  o  público  participante  do  grupo  focal  era  constituído  por

mulheres trabalhadoras, que não apresentam em suas trajetórias de vidas pessoais, práticas

de organização política, e apresentam pouco conhecimento sobre as lutas sociais.

Sobre este assunto, Iasi (2012, p. 286) explica que:

A mesma classe trabalhadora que entre o final da década de 1970 e boa parte dos anos
1990 equilibrou a correlação de forças e impôs patamares de resistência à acumulação
capitalista  de  capitais,  garantiu  direitos  e  os  inscreveu  na  ordem  constitucional
consagrada em 1988, parece assistir passiva ao desmonte dessas garantias e direitos,
emprestando, ainda que de forma não ativa, seu respaldo à atual forma de acumulação
que se implementou no início do século XXI.

Dessa forma, não vivenciamos uma relação direta entre exploração e lutas sociais, até

mesmo  porque  nessa  relação  existem  inúmeras  mediações  históricas,  políticas  e

econômicas que precisam ser consideradas. 

Em se tratando das lutas em torno das crianças e adolescentes também encontramos

diversos desafios para sua concretização, o primeiro deles se dá pelo fato de que tal público

não é o sujeito político da transformação, ou seja, não são as crianças e adolescentes os

sujeitos que programam suas lutas e que organizam suas pautas reivindicatórias, pois elas

precisam da organização e consciência políticas dos adultos para que sejam efetivados,

adultos estes que muitas vezes são os principais violadores desses direitos.  Percebe-se,

assim, que a passividade em torno da violação de direitos de crianças e adolescentes parece

ser ainda mais latente, por ser naturalizada. 

Na  Região  Metropolitana  do  Recife,  as  ações  políticas  que  apresentam  maior

relevância são as que envolvem as ONG’s e organizações de comitês contra a violência e

exploração sexual  de crianças  e  adolescentes,  que  articulam diversos  profissionais  que

atuam na área da infância e juventude,  e outros setores da sociedade civil. 

Além desses, também verificam-se lutas específicas e mobilizações eventuais, como

a do dia 18 de Maio, o qual representa o dia nacional de combate à violência e exploração

sexual do público infanto-juvenil.
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Apenas  duas  participantes  demonstraram  conhecimento  e  participação  nas

mobilizações sociais referentes à luta pelo fim da violência contra crianças e adolescentes.

Citaram, assim, a passeata realizada todos os anos, em Recife, referente ao dia 18 de Maio.

Entre as justificativas elencadas pelas famílias quanto à pouca participação nesses

espaços de enfrentamentos coletivos, foram elencados: o desconhecimento desses espaços

(03 das participantes relataram, assim, que não sabiam que essas mobilizações ocorriam); o

não entendimento da violência como espaço de luta política, nem tampouco coletiva, pois

tendem  a  identificá-la  como  “problema  individual”  e  isolado  no  interior  de  uma

determinada família; o descrédito nas mobilizações devido às dificuldades cotidianas que

enfrentam na proteção de seus filhos,  bem como a vergonha de transparecerem para o

conjunto da sociedade o que se passa no interior de sua família.

Uma  coisa  que  aconteceu  comigo  também  foi  a  vergonha  de  que  as  pessoas
descobrissem. O preconceito com a situação. Eu tinha isso como uma doença secreta
que eu não dizia pra ninguém (...). Eu me sentia culpada porque escolhi esse homem
para me casar,  me sentia  culpada porque não tinha notado antes,  então tudo eu me
culpava e eu não tinha coragem de contar pra ninguém. (PARTICIPANTE 02)

Dessa  forma,  percebe-se  que  a  não  participação  e  o  pouco  conhecimento  desses

espaços retratam a ideologia dominante de nossa sociedade, a qual nos faz desacreditar na

organização  política  e  nos  faz  recorrer  a  estratégias  individuais.  Além  disso,  as

mistificações em torno da violência, ainda entendida hegemonicamente como “problema”

de  ordem  familiar  e  individual,  da  qual  as  pessoas  se  envergonham  e  não  querem

transparecer, devido a diversos tabus que envolvem a concepção de famílias e sexualidade,

também são fatores limitadores para que essa organização aconteça.

Apesar  dessas  dificuldades,  as  participantes  reconheceram,  ao  final  da  troca  de

experiências,  que  é  necessária  a  organização  política  dessas  famílias  em prol  de  suas

crianças  e  adolescentes  que  já  se  encontram em situação de  violação  de  seus  direitos

fundamentais, conforme demonstrado neste relato:
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Se a gente não batalhar, não lutar, a gente não vence na vida. E vai acontecendo mais e
mais. Porque essa história de estupro contra a criança, se você não vai atrás da justiça,
vai  acontecer  cada  vez  mais.  A  gente  tem  que  correr  atrás  e  lutar  mesmo
(PARTICIPANTE 04).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na condição de Assistente Social do Ambulatório de Apoio destinado às crianças e

aos  adolescentes  em situação de violência,  foi  possível  observar  as  contradições  desse

público na conquista de sua proteção. Esta observação instigou a realização desse estudo

que,  para  além  de  um  resultado  de  pesquisa,  contém  minhas  angústias  enquanto

profissional da rede de proteção; como também o compromisso com essas famílias em

publicizar o sofrimento dessas pessoas que necessitam da proteção do Estado, mas que em

contrapartida,  encontram  respostas  às  suas  demandas  através  de  ações  focalizadas  e

precarizadas.

Ressalto que as dificuldades enfrentadas pelas famílias por vezes também foram as

minhas dificuldades enquanto profissional, quando também me deparava com articulações

sem sucesso com os  demais  serviços  da rede de proteção,  com encaminhamentos  sem

respostas, com o não atendimento do usuário ao serviço/órgão encaminhado, entre outros.

A partir da realização desta pesquisa pôde-se constatar a contradição entre o que

está regulamentado em lei, conseguido a partir das lutas dos movimentos sociais, e o que

tem  se  efetivado  na  contemporaneidade,  algo  já  observado  empiricamente  em  nosso

cotidiano profissional, mas que se apresenta de forma naturalizada e sem os elementos

teóricos necessários para seu desvelamento.

A  esperada  mudança  na  violação  histórica  dos  direitos  previstos  legalmente

aconteceria com a criação do ECA, mas, a realidade de crianças e adolescentes mostra-se

muito distante  da concretização universal dos direitos que lhes  assistem, pois essa não

efetivação  ainda  se  faz  presente  mesmo  com  a  criação  deste  Estatuto  e  da  rede

socioassistencial de serviços destinado a esse segmento geracional. 

É fato que a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, se constituiu

um importante marco rumo à concretização de direitos desse público que durante anos foi

renegado à pura sorte e reprimido pelo Estado por estarem em “situação irregular”. 

O Estatuto, além de reconhecer as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos,

122



também foi responsável pela conquista  do entendimento acerca da responsabilidade do

Estado  no  que  se  refere  à  estruturação  de  serviços  e  programas  voltados  para  o

enfrentamento da violência e outras violações de direitos.

Contudo, na mesma conjuntura em que houve tais conquistas, o Brasil caminhava

em direção aos princípios da doutrina neoliberal, interferindo, assim, na consolidação de

tais direitos, uma vez que, com a adoção desta perspectiva, o Estado passou a ser orientado

pela focalização das políticas e da fragmentação de suas ações.

A orientação neoliberal tem sido a ideologia hegemônica na execução das políticas

sociais na contemporaneidade, está na contramão da proposta inscrita no Estatuto quanto à

estruturação  de  serviços  que  trabalham  de  maneira  integrada  visando  à  prevenção  e

enfrentamento da violação de direitos contra crianças e adolescentes. 

Também foi possível identificar que, atrelado a esses fatores conjunturais a cultura

interfere  nas  limitações  encontradas  quanto  ao  enfrentamento  da  violência  sexual

intrafamiliar contra crianças e adolescentes na medida em que as violações de seus direitos

continuam naturalizadas e minimizadas, pois o imaginário social continua a articular este

tipo de violência a práticas sexuais onde exista a penetração anal ou vaginal, esquecendo

que  a  violência  sexual  se  manifesta  de  forma  ampla  e  tem  como  premissa  básica  a

identificação da criança como mero objeto de desejo sexual.

Este entendimento, ainda limitado, ronda os serviços de proteção responsáveis pela

identificação,  apuração  da  violência  e  responsabilização  dos  agressores.  Tais  serviços,

principalmente as delegacias e o poder judiciário, ainda trabalham com provas, ou seja,

com  os  efeitos  e  marcas  físicas  observadas  no  corpo  da  criança,  esquecendo  que  a

violência sexual não só pode causar danos físicos, mas, sobretudo, psicológicos e sociais, o

que  acarreta  profundas  mudanças  negativas  ao  seu  desenvolvimento,  tal  como

demonstrado nos relatos das famílias entrevistadas.

Desta forma, ao minimizar os efeitos e as manifestações da violência sexual na

criança,  se contribui  para a  impunidade e perpetuação da violência,  pois  uma vez não

responsabilizado, o agressor pode pôr em risco outras crianças e adolescentes. Outro ponto

importante de se destacar é o frágil conhecimento que os profissionais da rede de proteção

têm sobre suas responsabilidades e atribuições dos serviços que estão inseridos. Esta foi
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uma das dificuldades elencadas pelas famílias entrevistadas que tiveram que receberam

orientações equivocadas, principalmente dos conselheiros tutelares.

A  pesquisa  evidenciou  também  duas  importantes  e  paradoxais  tendências:  a

primeira refere-se ao fato de que, embora esteja inscrito no ECA de que a responsabilidade

pela  criança  e  adolescente  cabe  à  sociedade,  ao  Estado  e  à  família,  ainda  há  muita

resistência  na  realização  das  denúncias,  principalmente  quando  a  violência  ocorre  no

âmbito domiciliar e familiar, ambientes tidos como privados, sagrados e invioláveis. 

Os próprios membros da família sentem-se resistentes à realização da denúncia e a

primeira reação é a descrença de que aquilo possa estar acontecendo, seguido da tentativa

de encobrir a violência  e tentar resolvê-la de forma amigável, reduzindo-o a um “problema

de  ordem  familiar”.  Agindo  dessa  forma,  a  família  contribui  para  a  perpetuação  da

violência e da subjugação da condição do ser criança ao desejo sexual do adulto.

Outra tendência observada é a de que, ao mesmo tempo, o Estado, através de suas

instituições, também renega o disposto no ECA quanto à proteção da criança - a qual cabe

à comunidade, ao Estado e à família - ao responsabilizar principalmente esta última quanto

ao enfrentamento e prevenção de novas manifestações da violência. Muitas vezes essas

famílias não têm garantido nenhum suporte institucional que lhes dê condições de afastar o

agressor do convívio da criança.

Nesse  ponto,  retoma-se  uma questão  levantada  no  curso  deste  estudo: Por  que

algumas crianças e adolescentes vítimas não têm conquistado a proteção necessária? Como

resposta,  podemos  afirmar  que  a  tendência  histórica  constitutiva  da  formação  social

brasileira e ainda arraigada na contemporaneidade, também repercute  negativamente na

efetivação dos direitos e proteção do público infanto-juvenil vitimizado. Referimo-me à

cultura clientelista e patrimonialista muito presente na execução dos serviços públicos e

nas  relações  cotidianas  dos  brasileiros,  garantindo  privilégios  para  alguns  poucos  e  a

precarização e burocratização dos serviços para muitos.

Diante das dificuldades enfrentadas pelas famílias analisadas do Ambulatório de

Apoio  é  possível  sinalizar  que,  embora  utilizamos  o  termo  “rede  de  proteção”  para

expressar o conjunto de serviços destinados ao atendimento de crianças e  adolescentes

vítimas de violência sexual, o que temos evidenciado é que o trabalho desenvolvido por
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estas instituições não expressam o significado do trabalho em rede, conforme a orientação

teórica desenvolvida no primeiro capítulo desse estudo.

Este estudo conclui, assim, que o que está posto, porém não identificado de forma

aparente  nas  relações  cotidianas,  é  um  Estado  capitalista  que  não  vem  conseguindo

responder  à  questão  social  e  suas  variadas  manifestações  impostas  pela  sociabilidade

capitalista, como a violência e suas variadas expressões.

Contudo, acreditamos também que ainda no interior desta sociedade esta realidade

poderia ser ao menos minimizada se houvesse um comprometimento do Estado com a

adoção  de  políticas  não  focalizadas  e  fragmentadas,  priorizando  as  ações  em  rede  e

intersetoriais entre os serviços da rede de proteção destinados ao público infanto-juvenil

vitimizado e entre as demais políticas existentes. Atrelado a isso, se faz necessário também

a  menor  burocratização  dos  serviços,  em  especial  da  segurança  pública  e  justiça,

facilitando  o  acesso  da  população  a  esses  instrumentos  de  defesa  da  criança  e  do

adolescente.

Finalmente, esperamos que com a realização deste estudo possamos ter contribuído

para a clarificação das contradições enfrentadas pelas famílias para  garantir a proteção de

suas crianças. Esperamos também que este estudo possa instigar outras pesquisas a fim de

aprimorar sua discussão e superar os seus limites, contribuindo, assim, para elaboração de

estratégias  de  defesa  e  proteção  das  crianças  e  adolescentes  que  já  se  encontram  na

condição de terem seus direitos violados.

Sob essa orientação, este trabalho se propõe a subsidiar os (as) assistentes sociais

inseridos  nos  diferentes  espaços  de  atuação  voltados  ao  atendimento  de  crianças  e

adolescentes  vítimas  de  violência,  em  especial  a  sexual  intrafamiliar;  fomentando  a

reflexão e o debate acerca desta realidade.
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APÊNDICES

1. ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL

       1. Apresentação da pesquisadora, mediadora e observadora.

       2. Explicação dos objetivos e metodologia da pesquisa.

       3. Dinâmica de relaxamento 

4. Apresentação  das  famílias  participantes  da  pesquisa:  Nome,  parentesco  com  a

criança.

5. Todas as crianças/adolescentes foram vítimas de violência sexual intrafamiliar?

6. Quem foi o suposto agressor?

7. Quais foram as primeiras iniciativas dos familiares ao saber da violência sofrida?

8. Quais os serviços da rede de proteção você conhece?

9. Quais os serviços da rede de proteção foram acionados pela família?

10. O que o Conselho Tutelar fez? O que ele deveria ter feito? E Como você avalia a

atuação?

11. O que a delegacia especializada fez? O que ele deveria ter feito? E Como você

avalia a atuação?

12. O que o IMIP fez? O que ele deveria ter feito? E Como você avalia a atuação?

13. O que o Ministério Público fez?  O que ele deveria ter feito? E Como você avalia a

atuação?

14. O que a defensoria pública fez? O que ele deveria ter feito? E Como você avalia a

atuação?

15. O que o juiz fez? O que ele deveria ter feito? E Como você avalia a atuação?

16. Na sua opinião, porque não vem ocorrendo a proteção da criança?

17. Que formas de reivindicar essa proteção você conhece?

18. Você participa dessas mobilizações? Por quê?

19. O art. 130 do ECA refere que na hipótese da criança está sendo vítima de violência

por alguém de sua moradia comum cabe ao juiz determinar  o afastamento imediato
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do agressor, em seu caso isso ocorreu? Como foi esse processo?

20. Após a ocorrência da violência a criança passou em residir em outro local? Com

quem?

21. O caso ainda encontra-se sob investigação da GPCA ou já foi encaminhado para

julgamento na Vara da infância? Por quê?(qual a justificativa da delegacia)?

22. Quanto tempo tem durado o processo de investigação do caso?

23. A família tem acompanhado o processo de investigação? Como? E Porque?

24. Após a denúncia do fato a criança continuou mantendo contato com o agressor? Por

quê?

25. A criança  foi  encaminhada/inserida  em algum serviço  da  assistência  social  ou

outras políticas públicas (educação, lazer, esporte, profissionalização)? Qual?

26. Você acredita na justiça? Por quê?

27. A rede de Proteção, protege?
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2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa.

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é

do pesquisador responsável. Desde logo fica garantido o sigilo das informações. 

Informamos que você tem o direito de não responder a todas as questões e que

poderá  interromper  os  questionamentos  e  desistir  de  colaborar  com  a  pesquisa,  sem

nenhum tipo de penalidade ou constrangimento.

O  projeto,  cujo  título  é  provisório,  intitula-se  “Análise  dos  atendimentos  das

instituições que compõem a Rede de Proteção destinadas a Crianças e adolescentes vítimas

de violência sexual na Região Metropolitana do Recife”. Tem como objetivo geral Analisar

como tem se desenvolvido o atendimento das principais instituições de proteção da criança

e do adolescente na Região Metropolitana do Recife. 

Para conseguir corresponder às expectativas da pesquisa precisamos realizar grupo

focal com 08 familiares de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual residentes

na Região Metropolitana do Recife e que estão em acompanhamento no Ambulatório de

Apoio do IMIP. 

Sabemos  que  estamos  discutindo  um  tema  de  difícil  abordagem,  pois  articula

questões de cunho social, econômico, cultural e psicológico, podendo gerar dificuldades

nos familiares  no decorrer  da pesquisa  por  questões  emocionais.Para  minimizar  esses

efeitos estaremos contando com o suporte do setor de psicologia do Ambulatório de Apoio,

no qual esses familiares já recebem a devida assistência.

Os benefícios esperados com a pesquisa são Contribuir com propostas eficazes no

enfrentamento  da  violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes.-  Possibilitar  melhor

entendimento  sobre  as  contradições  presentes  na  garantia  de  direitos  de  crianças  e

adolescentes;- Propor ações aos principais serviços de enfrentamento da violência

A pesquisadora  responsável  é  Jayce  Mayara  Mendes  Medeiros,  mestranda  em

Serviço Social pela UFPE . O seu telefone para contato é 2122-4723 / 2122-4172, e está
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disponível para quaisquer esclarecimentos.

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu,  __________________________________________________________________,
abaixo  assinado,  concordo  em  participar  do  estudo  “Análise  dos  atendimentos  das
instituições que compõem a Rede de Proteção destinadas a Crianças e adolescentes vítimas
de violência sexual na Região Metropolitana do Recife”, como sujeito. Fui devidamente
informado  e  esclarecido  pelo  pesquisador  ______________________________  sobre  a
pesquisa,  e  os  possíveis  riscos  e  benefícios  decorrentes  de minha participação.  Foi-me
garantido  o  sigilo  das  informações  e  que  posso  retirar  meu  consentimento  a  qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou constrangimento. 

Local e data _______________/_______/_______/__________/

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________
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