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RESUMO 
 
                       
 
Esta dissertação objetiva analisar as narrativas dos conselheiros tutelares, que atuam nos 

Conselhos Tutelares de Recife/PE, no que se refere às violações remetidas à 

sexualidade. Estamos em busca, através destas falas, das interpretações sobre 

sexualidade infantil e sobre os fatores que concorrem para tanto. Desse modo, busca-se 

analisar, nos relatos dos profissionais, na descrição e interpretação de seus atos, as 

marcas dos dispositivos de sexualidade (FOUCAULT, 1996; RUBIM, 1993; e 

PARKER, 2000), e de outros sistemas, por exemplo, gênero e erótico (cf. SCOTT, 

1999; RUBIM, 1993; e PARKER, 1991) que se imbricam para a construção do sexual. 

O material foi coletado segundo metodologia de cunho qualitativo pautado nos 

referenciais teóricos de Daniel Bertaux (1997), através dos relatos de vida. A amostra 

foi construída por saturação e conveniência e se desenvolveu calcada em entrevistas em 

profundidade. Os resultados mostrados através dos discursos dos informantes, indicam 

sentimentos de desamparo e falta de conhecimento sobre questões relativas ao 

desenvolvimento sexual, como também sobre as concepções de infância e adolescência, 

que contribuem para o aumento das dificuldades nos encaminhamentos dos casos de 

abuso sexual infantil. A proposta deste trabalho é de contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre a atuação dos Conselhos Tutelares, a partir de novas pesquisas e 

indagações, que daí venha emergir. 

 

 

 

Palavras-Chaves: Conselho Tutelar, Abuso, Violência, Criança, Adolescente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



 

 

 

 

 

RÉSUMÈ 

 

Cette dissertation a pour objectif  analyser les narratifes des conseillers tutélaires quell 

agissent dans Conseils Tutélaires de Recife/PE, et qui a pour function assister les 

garantie et promotion des droits de l’enfant et le adolescent, les qui référ  la violation 

rapporter la sexualité. Étion en recherche à travers de ce palores, de l’interprétations sur 

la sexualité infantile et sur les facteures qui concurrence par tant.  Celui façon 

rechercherai trouver les discours des professionnels, les descrption et l’interprétation de 

ses actions, les marques des dispositifs de sexualité (FOUCAULT, 1996 ; RUBIM, 

1993 ; PARKER, 2002) et aussi d’autres systèmes ( genre et érotique par exemple, cf. 

SCOTT, 1999 ; RUBIM, 1993 ; PARKER, 1991) en lutte pour la construction du 

sexuel. Lê  matériel on cueilleé second méthodologie de caractere qualificatif est basée 

les références théoriques de Daniel Bertaux (1997), à travers des discours de vie. Les 

données ont été recueilles à travers des entretiens menés en profondeur, suffisants et 

satisfaisants. Les résultats obtenus à travers les discours des informants indiquent  des 

sentiments d´abandon et montrent le manque de connaissances sur les questions 

relatives au développement sexuel, ainsi que sur les conceptions de l’enfance et de 

l’adolescence, ce qui contribue à l´augmentation des difficultés dans l acheminement 

des cas d´abus sexuels infantils. L´objet de ce travail est de contribuer à l´augmentation 

des connaissances et à l´action des Conseils Tutélaires, à partir de nouvelles recherches 

et de propositions, qui de lá vont apparaître. 

 

Mots-Clés: Conseils Tutélaires, Abus, Violence, Enfant, Adolescent    

 

                                     

                                                             



 

 

 

 

 
 
                               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada escrever que não tenha sido pronunciado; 
Nada pronunciar que não seja destinado a ser escrito. 

(autor desconhecido)                     



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Esta proposta de investigação trata do modo como se organiza e atua o Conselho 

Tutelar em Recife/PE, um dos órgãos responsáveis pela garantia dos direitos de crianças 

e adolescentes, no que se refere ao abuso sexual infantil. Considerando este contexto 

institucional, o trabalho tem por objetivo investigar as concepções de sexualidade 

infantil, abuso e violência e ações dos conselheiros tutelares acerca das crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual. Para tanto, tomou-se como base os estudos sobre 

sexualidade realizados no Brasil (cf. PARKER, 1991, 2002; PAIVA, 2000; RIOS, 2002, 

2003, 2004), os conceitos sobre infância e violência (CORAZZA 2000, 2002), sobre os 

dispositivos de sexualidade e poder (FOUCAULT, 1996; RUBIN, 1993), bem como de 

outros sistemas, por exemplo, gênero e erótico (cf. SCOTT, 1999; HEILBORN, 1984, 

1992, 1996) que se imbricam para a construção do sexual.            

Vale destacar que este projeto se insere no bojo de dois projetos “guarda-

chuvas” realizados no âmbito da Pós-Graduação em Psicologia, a saber: 1) o projeto 

“Pesquisa avaliativa das respostas relacionadas ao sexual, com atores de instituições 

governamentais responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente no 

Recife”, apoiado pelo CNPq e coordenado pelo Prof°. Dr. Luis Felipe Rios; 2) o 

“Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Infanto-

Juvenil no Território Brasileiro”, apoiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Agência Norte 

Americana para o Desenvolvimento Internacional – USAID, e coordenado localmente 

pela Profª. Dra. Jaileila Araújo e pelo Prof°. Dr. Luis Felipe Rios. Os referidos projetos 

tratam da questão da sexualidade infantil, violência sexual e das respostas institucionais 

à questão.  

A idéia desta pesquisa surgiu da escuta clínica de crianças e adolescentes vítimas 

de violência, no lastro do trabalho que desenvolvo na Clínica-Escola de Psicologia da 
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Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (FACHO), e da atuação na Secretaria de 

Educação e Desporto de Olinda, onde desenvolvo a função de Coordenadora da Divisão 

de Educação Infantil. Essas aproximações possibilitaram verificar perspectivas, 

vivências e providências frente às situações de abuso sexual infantil. Possibilitaram 

também levantar questões acerca das concepções de infância e adolescência que 

perpassam as relações conselheiros/vítimas, principalmente àquelas relacionadas ao 

desenvolvimento psicossocial e sexual dos mesmos; bem como, a influência político-

partidária que burocratiza e emperra a concretização de ações que visam a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

Assim, a falta de esclarecimentos quanto ao funcionamento dos Conselhos 

Tutelares, muitas vezes pelos próprios conselheiros, aguçou meu interesse em investigar 

como exercem suas atividades estes atores e até que ponto suas ações, atravessadas por 

todas essas problemáticas, além dos aparatos socioculturais que perpassam suas 

concepções e interpretações sobre o sexual (abuso, violência, iniciação sexual, 

contracepção, aborto etc.) interferem na relação conselheiro/vítima, culminando no 

distanciamento das reais implicações do ato de violência na vida da criança e do 

adolescente e, conseqüentemente, os encaminhamentos previstos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). 

Neste sentido, essa vivência profissional me dava a impressão da existência hoje, 

de uma banalização dessas iniqüidades, como também das atitudes e práticas que 

hierarquizam as diferenças, já que a aplicação do discurso dos direitos humanos no 

Brasil tem privilegiado a classe média (observe-se o  pânico desencadeado quando das 

notificações de violência e maus tratos contra crianças e adolescentes dessa classe 

social). Por outro lado, vulgarizam-se essas mesmas queixas quando oriundas das 

classes menos favorecidas. Trata-se da banalização da exploração do direito, para o qual 

os crimes sexuais contra menores tomam características e encaminhamentos 

diferenciados a partir da origem de suas denúncias. Quando oriundas das classes menos 

favorecidas são, por vezes, negligenciadas e interpretadas como sedução e/ou 

provocação da criança/adolescente frente o agressor. Neste mesmo sentido, a pedofilia 

por sua vez, é reconhecida quando essas mesmas queixas são originárias da classe 

média dominante. 
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Acrescente-se ao tratamento desigual da questão do abuso o fato de que a 

violência, o abuso e os maus tratos à criança/adolescente estarem entre os mais graves 

problemas de Saúde Pública no Brasil (MINAYO E SOUZA, 1998). Segundo dados 

levantados pelo UNICEF, 49,3% do total de óbitos em crianças, de 05 a 09 anos, são 

por causas violentas. Estas situações, nas quais são vítimas as crianças e adolescentes, 

ferem os princípios de tolerância e direitos são estabelecidos pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a Declaração do Milênio das Nações Unidas para a Infância pela  e pela 

Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 227, estabelece: “É dever da família, 

da sociedade e do Estado, zelar pelo respeito aos direitos das crianças e adolescentes”. 

Vale, neste ponto, nos adiantar em relação à contextualização dos Conselhos: 

Trata-se de uma instância relativamente nova, criada pela lei, visando dar concretude à 

diretriz constitucional da democracia participativa (SEDA, 1991). Neste sentido, 

constatando a dificuldade de implantação dos Conselhos e as concepções arraigadas na 

sociedade brasileira sobre infância e sexualidade, a Rede de Monitoramento Amiga da 

Criança sugere: 

A implantação e implementação, junto ao Ministério Público, de 
políticas de atendimento à criança e ao adolescente, fortalecendo os 
Conselhos dos Direitos, Tutelares e Fundos, combatendo a 
fragmentação e setorialização das ações como estratégia para o pleno 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e controle do 
fenômeno da violência, assim como, assegurar a centralidade da 
família da efetivação dos programas respeitadas as diversidades 
sociais, étnicas, culturais, de gênero, geração e condições físicas e 
mentais (REDE DE MONITORAMENTO AMIGA DA CRIANÇA, 2004, 
p. 95). 

Do mesmo modo sugere a realização de pesquisas que possam monitorar o 

funcionamento e atuação dos Conselhos já existentes. 

Tais questões são aqui confrontadas com uma perspectiva teórica que pensa a 

sexualidade como uma construção social, onde os diferentes aparatos concorrem para 

dar-lhe sentido. Em outras palavras, perspectivas que olham os acontecimentos sexuais 

como ganhando sentido através de estruturas conceptuais, e propõem como caminho 

para o entendimento dos aspectos culturais e psicossociais relativos aos agravos sexuais, 

a realização de análises contextuais do processo de significação, que se realiza sempre 

de modo contingencial e histórico (RIOS, 2004; 2005). 
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Isto porque, o mundo de hoje tem sofrido mudanças profundas. O Século XX foi 

marcado pela industrialização, urbanização e modernização, levantando 

questionamentos acerca da tradição, da legitimidade da família, da Igreja e do Estado. 

Esses questionamentos favoreceram a abertura de caminhos para transformações 

fundamentais na sociedade, nos campos políticos, da comunicação e das relações 

interpessoais. 

O que percebemos hoje, são as profundas mudanças nas organizações sociais, 

nos costumes, nas relações, nas subjetividades, que repercutem nos mais diversos 

setores da vida do homem. Conceitos como os de sexualidade e o de identidade sexual, 

assim como o de violência e gênero, passaram a ser entendidos como uma construção 

social, aberta a variações infindáveis e construções que se dá em diversos âmbitos da 

vida do homem. 

Imersas neste contexto, as teorias sobre sexualidade, gênero, violência e abuso 

sexual infantil se entrecruzam na perspectiva de explicar o alto índice de violência 

contra mulheres, crianças e adolescentes, na sociedade atual. 

Muraro e Boff (2002) afirmam que a violência é recente na história evolutiva 

humana. A relação homem/mulher nas sociedades de caça é marcada pelas relações de 

força e poder, no masculino, e de passividade, no feminino. Ao homem é destinado o 

domínio público, ficando o privado para a mulher. Com a segunda Revolução Industrial, 

no final do Século XX, a mulher entra no domínio público e detém 50% da força de 

trabalho. Essas transformações implicaram profundas mudanças no caráter simbólico da 

cultura ocidental, assim como na evolução do conceito de sexualidade observada ao 

longo do tempo. 

Até a metade do Século XVII, a concepção ocidental de sexualidade estava 

imersa na doutrina religiosa cristã. A partir de então e durante o período de 1890 a 1980, 

portanto longos 90 anos predominaram a influência do modelo médico e a tentativa de 

controlar cientificamente a sexualidade. Esse período foi caracterizado pelo paradigma 

que se pautava sobre algumas idéias sobre sexualidade: o sexo entendido como força 

natural, oposta à cultura; a crença nas diferenças naturais entre feminino e masculino; a 

defesa da sexualidade masculina e da prática heterossexual como norma; a crença no 
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conhecimento científico positivo, que defende a natureza da sexualidade é a mesma em 

todos os tempo e lugares (CORAZZA, 2000). 

Neste contexto, as idéias de Foucault (2006), quanto às aplicações do poder nos 

dispositivos que organizam a sexualidade, foram fundamentais para o entendimento da 

relação sexualidade X gênero X discriminação e da desnaturalização da sexualidade (cf. 

PISTELLI, GREGORI, CARRARA, 2004). Para Foucault (2006), a construção 

moderna da pessoa está diretamente relacionada à construção da sexualidade como nova 

instância da verdade do sujeito. 

Hoje, o processo histórico em curso, coloca-nos novos parâmetros sociais 

através da ideologia, com sua proposta de igualdade e, conseqüentemente, de dissolução 

das desigualdades sexuais e de gênero. 

Nesta perspectiva, essa categoria de gênero desnaturaliza as idéias de homem e 

mulher. Masculinidade e feminilidade, portanto, não são sinônimos de homem e mulher, 

mas metáforas de poder. Poder que atribui à categoria de homem, prestígio e controle 

sobre o feminino, visto como inferior e dependente (cf. HEILBORN, 1992). Essas 

perspectivas teóricas sobre gênero perpassam os estudos realizados sobre violência nas 

diversas áreas do conhecimento, visitados para a elaboração desta dissertação, bem 

como os discursos dos conselhos tutelares investigados. Remetem também à construção 

social das desigualdades de gênero, em que são estabelecidos ingredientes diversos de 

poder em função de uma situação tida como realidade biológica. 

Talvez isso explique, em parte, o alto índice de violência intrafamiliar, 

principalmente contra crianças e adolescentes do sexo feminino. Pesquisas realizadas 

em diversas áreas do conhecimento apontam essas categorias como alvos principais da 

violência, abuso sexual e maus tratos. Paralelo a isso, o aumento da violência e suas 

diferentes formas de manifestações, coloca-se hoje como uma questão crucial para a 

sociedade brasileira. A necessidade do enfrentamento dessa situação tem levado 

diversos autores a discorrer sobre o tema, apontando como principal fator as imensas 

desigualdades econômicas, sociais e culturais, como também o aumento do consumo de 

drogas, o desemprego, o alcoolismo e os efeitos perversos da chamada cultura de massa. 
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A violência doméstica, na qual venho a me deter, apresenta-se de forma explícita 

ou velada e é praticada dentro de casa. É também chamada de violência intrafamiliar 

por estar diretamente relacionada às relações de parentesco. Inclui a violência e o abuso 

sexual contra crianças e adolescentes e obedece a um ciclo violento em que são 

envolvidos pais (biológicos ou não), mães, avós, tios vizinhos. Sendo o abuso sexual 

uma das formas mais comuns de violência contra crianças e adolescentes, este é, na 

maioria das vezes, praticado sem o uso da força física, o que dificulta sua comprovação. 

É uma forma de violência que envolve poder, coação e/ou sedução. Envolve também 

desigualdades básicas de gênero e geração. De gênero porque é praticado em sua 

maioria com crianças e adolescentes do sexo feminino e de geração porque envolve 

sempre um adulto como agressor e uma criança como vítima. Esta é considerada uma 

prática “abusiva”, porque vai de encontro aos direitos da criança e do adolescente que, 

em uma instância maior, a caracterizam como “sujeitos de direitos”. 

Assim, pesquisar as interpretações dos responsáveis nos sistemas de proteção 

pelo cuidado à infância violentada possibilitou o levantamento de subsídios para 

aprofundar reflexões acerca do referencial de infância e adolescência e dos indicadores 

de qualidade de vida estabelecidos pelos órgãos oficiais, assim como, sobre as 

iniqüidades sociais com as quais nos deparamos. Possibilitando inclusive dados e 

análise que permitem identificar aparatos institucionais que, de fato, garantam o bem-

estar de crianças e adolescentes. 

Por fim, são muitas as interrogações que a presente dissertação se propõe a 

ensaiar respostas e pretende fazê-lo a partir das narrativas dos conselheiros tutelares 

sobre suas atuações, suas concepções e encaminhamentos dos casos específicos de 

abuso sexual infantil. 

Em termos de estrutura, esta dissertação está subdividida em três capítulos, além 

da introdução, considerações finais, bibliografia e anexos. O primeiro capítulo investiga 

a doutrina jurídica e apresenta as bases teóricas nas quais está fundado este trabalho.  

Assim, a primeira sessão do capítulo apresenta a organização e fundação dos Conselhos 

Tutelares; a segunda sessão situa as linhas teóricas dos estudos sobre violência e abuso 

sexual infantil, bem como sobre as interpretações de sexualidade e operação do direito, 

que marcam os discursos dos conselheiros tutelares e os fatores que concorrem para 

tanto. 
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O segundo capítulo discorrerá sobre aspectos metodológicos: os critérios de 

seleção da amostra, a caracterização do campo e da pesquisa, os instrumentos utilizados, 

as características gerais dos informantes e os eixos teóricos utilizados para análise dos 

dados. 

O terceiro capítulo, “PERIGOSAS SÃO FERIDAS QUE NÃO DOEM, NÃO 

ARDEM NEM SANGRAM: sexualidade, infância e violência”, apresenta a análise das 

categorias trabalhadas, baseadas principalmente, nas concepções teóricas dos vários 

autores que se dedicaram ao tema, tais, como: Foucault, Freud, Heilborn, Parker, 

Saffioti, Rios, entre outros. 

Nas considerações finais retorno às idéias-chave deste trabalho para traçar 

algumas reflexões sobre tudo o que foi visto neste percurso, bem como, para apontar 

algumas sugestões de intervenção, para os profissionais que atuam nos Conselhos 

Tutelares, a fim de que possam contribuir para a melhoria do atendimento, 

encaminhamentos e garantia dos direitos primordiais das crianças e adolescentes vítimas 

de abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Meu objetivo, nestas considerações finais, é de retomar o fio das análises que 

desenvolvi a partir das discussões sobre o Conselho Tutelar, enquanto instância 

responsável pela garantia de direitos das crianças e adolescentes brasileiras, a fim de 

propor uma conclusão. Conclusão, aqui, não no sentido da finalização, mas de entender 

os processos de organização e funcionamento dos Conselhos Tutelares, de como os 

conselheiros tutelares acolhem, lidam e encaminham os casos de abuso sexual infantil 

registrados em suas RPAs.  

Ao iniciar este trabalho fui tomada por sensações contraditórias: medo, angústia, 

excitação, revolta. Também por inúmeras perguntas, dentre elas: o que faz um adulto 

buscar no corpo de uma criança a satisfação de suas necessidades sexuais; como se dá o 

trabalho de um conselheiro; como ele acolhe e encaminha os casos de abuso sexual que 

lhe chegam às mãos; o que pensa; que emoções lhe atingem.  Por outro lado, estava 

tomada pela concepção de que essas pessoas pouco se comprometiam com o exercício 

de suas funções. Talvez, marcada por experiências negativas, anteriores, no exercício de 

minhas funções como psicóloga e gestora pública, trazia a marca da inoperância do 

funcionamento dos Conselhos Tutelares. 

Contudo, o exercício da pesquisa e o contato com os (as) conselheiros (as) 

tutelares de Recife, as informações que consegui obter com as narrativas destes, além do 

acervo bibliográfico pesquisado para a construção desta dissertação, satisfez, em parte, 

minha curiosidade científica sobre o assunto, assim como, me fez mudar as impressões 

anteriores ao trabalho. 

Com relação a esses aspectos, ouvir os informantes, representantes de cinco dos 

sete Conselhos Tutelares de Recife, me levou a constatação de que freqüentemente 

essas pessoas são tomadas por aparatos socioculturais que dificultam a relação com as 

vítimas, como também, seus encaminhamentos. Outro aspecto importante é a falta de 
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envolvimento e até mesmo de conhecimento sobre a problemática, quando pensada em 

uma esfera maior que as das quatro paredes da sala de atendimento.  Ouvir os relatos 

desses conselheiros sobre suas atuações, por vezes me levava à angústia de não poder 

intervir. Calar para poder escutar significava, em alguns momentos, ser conivente com 

determinadas práticas relatadas, o que me fez voltar ao campo de pesquisa para retomar 

as questões e assim compreende-las melhor. Compreender, principalmente, como cada 

um se sentia ao ouvir relatos tão difíceis e marcados por tanta crueldade, mas também 

entender quais concepções sobre criança e adolescência, perpassava essas práticas. 

Para que tudo isso fizesse sentido, foi preciso em um primeiro momento, 

dissecar o funcionamento do Conselho Tutelar desde sua origem: como se deu sua 

fundação, que marcos teóricos nortearam sua origem e, sobretudo, o que levou o Poder 

Público a articular-se no sentido de organizar um serviço que desse conta e zelasse pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Pude constatar nas leituras que 

realizei, que, a partir das discussões que nortearam a origem do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a tônica era marcada pela avaliação da necessidade de um órgão popular 

rápido e com um mínimo de formalidade, que pudesse solucionar nos próprios 

municípios, casos individuais caracterizados pela violação dos direitos das crianças e 

adolescentes, surgindo assim o Conselho Tutelar. 

Neste contexto, fez-se necessária a compreensão do que venha a ser violência e 

abuso sexual infantil (Capítulo 1), estes são perpassados por concepções conservadoras 

e aparatos sócio–culturais que dificultam a interlocução, bem como pela construção da 

noção de infância e adolescência que figuram nos relatos dos conselheiros e na 

sociedade como um todo. 

O funcionamento do Código Penal Brasileiro, bem como das instituições do 

Sistema de Garantia dos Direitos, foi visto com diferenciados níveis de compreensão de 

suas funções, caracterizando também, diferentes níveis de resolubilidade. O que me leva 

a pensar que, no que se refere ao abuso sexual infantil, estamos diante de dois mundos a 

serem cuidados: o das dores e dos danos das vítimas e o do processo de 

responsabilização e punição dos agressores. Por outro lado, a violência não pode ser 

pensada isoladamente, pois faz parte de todo um contexto social, onde o ser humano é 

tratado como uma coisa e não como sujeito, tal como nos indica Marilena Chauí (1985). 
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A partir dos pressupostos teóricos de Corrêa (1981), Rubin (1993), Gagnon 

(2006), Rios (2002; 2003 e 2004), Saffioti e Almeida (1995) e também Parker (1991) e 

Heilborn (1996), pude constatar que os estudos referentes à violência e ao abuso sexual 

infantil remetem à social das desigualdades de gênero, fundada na hierarquia e 

desigualdade de lugares sociais sexuais, bem como, na legitimação do poder, da 

exploração e da dominação masculina, principalmente no que se refere a sua construção 

social. Ao ouvir os informantes observei que essa construção insere-se nos arranjos 

culturais dos papéis de gênero masculino/feminino socialmente prevalecente, que têm se 

baseado numa organização polarizada na qual, historicamente, o homem tem sido 

referenciado como aquele que detém o poder e a tutela sobre a mulher e os filhos. Se 

passearmos os olhos pela história da condição feminina, veremos que o que determinou 

às mulheres a ausência de direitos e a submissão ao patriarcado foi uma circunstância de 

imposição pela força, reiterada pelos costumes e pelas instituições, ao mesmo tempo em 

que endossada pelo próprio Direito. Não porque tenha sido um desejo das mulheres. 

Mas elas sempre viveram em um mundo dominado por instituições patriarcais, cuja 

estrutura não permitia a própria modificação. 

Tudo isto, porém não inviabiliza a necessidade da denúncia e de um olhar mais 

minucioso do Poder Público, no que se refere à resolubilidade dos casos de abuso sexual 

infantil. Pois, como foi possível constatar, a necessidade de responsabilizar alguém leva 

os conselheiros a se excluírem do processo, culpabilizando os pais ou a política de 

atendimento às crianças e aos adolescentes vitimizados. Neste sentido, garantir os 

direitos de todos os implicados, significa punir os responsáveis pela violência, sem 

esquecer o indispensável desmonte e responsabilização das redes de exploração, dos 

pais negligentes, dos consumidores/clientes do mercado do sexo. 

No que se refere aos conselheiros, penso que se faz necessário um maior 

aprofundamento na política de formação destes profissionais, para questões como: 

clareza do conceito de violência e abuso sexual e seus elementos constitutivos, 

existência de um ponto de convergência entre os referenciais teóricos sócio-políticos e 

jurídicos, no diz respeito à responsabilização e punição aos agressores, maior clareza 

quanto ao desenvolvimento sexual infantil, como forma a garantir a proteção e o 

reconhecimento das conseqüências do abuso sexual na vida da criança ou do 

adolescente. Isto porque, no Brasil, a violência parece entranhada no conjunto da 
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sociedade. Abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes tornou-se negócio 

rentável na maioria das cidades brasileiras.  Entretanto, dimensão deste ato constitui 

hoje, preocupação para apenas uma parcela da população, que luta pela garantia de 

direitos desses pequenos sujeitos vitimizados. 

Essa questão toma relevo quando, para alguns conselheiros, a criança é tomada 

como anjo assexuado e a (o) adolescente como vítima de sua própria sedução. Aqui, um 

equívoco se coloca quando os conselheiros apontam a (o) adolescente como vítima-

sedutora, pois Freud (1988) tratou a sedução como Pulsão Parcial, dizendo que a 

influência da sedução não ajuda a revelar as circunstâncias iniciais da Pulsão Sexual, já 

que esta é, na verdade, oriunda da relação do adulto com a criança que é cuidada. Isto 

quer dizer que a sedução parte do adulto, através do olhar que dirige à criança. 

Responsabilizar pais e vítimas pelo abuso, bem como apontar a situação de 

miserabilidade em que vivem, parece ser uma prática comum dos conselheiros que com 

esta concepção se colocam numa posição de exclusão frente à problemática. Esta atitude 

frente aos fatos retira também do Estado, a responsabilidade que lhe cabe na condução e 

aplicação de políticas públicas que impeçam o avanço da violência contra crianças e 

adolescentes. 

Carvalho (2004) nos diz que: 

No âmbito do binômio pobreza e violência, alguns estudos indicam 
que não são as regiões mais miseráveis do país aquelas que 
condensam maior índice de violência. Mais do que a pobreza em 
termos absolutos, seria uma certa exacerbação da desigualdade social 
– a extremada distribuição desigual da renda ao lado da convivência 
de dois mundos ( o dos excluídos e o dos incluídos) – uma das 
molduras propícias às relações de violência e suas conseqüências na 
sociedade. Talvez um exemplo importante dessa situação possa ser 
visualizado na cidade do Rio de Janeiro que constrói um espaço 
urbano nos quais incluídos e excluídos vivem cotidianamente essa 
relação de confronto, de mútua negação – a abundância de um 
segmento diante da miséria do outro – e interações complementares 
entre esses mundos, expressas muitas vezes pelo consumo e tráfico de 
drogas (CARVALHO, 2004, p. 85). 

Neste sentido, quando a responsabilidade é direcionada aos pais/responsáveis e 

vítimas, o abuso sexual deixa de ser visto como uma questão de ordem pública para 

fazer parte apenas do espaço privado da casa. É aqui que impera a lei do silêncio e a 

impossibilidade da quebra do ciclo de violência a que a criança e/ou o adolescente estão 
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submetidos. Esta “lei do silêncio” aponta para a dificuldade nos diagnósticos de abuso 

sexual e para a preservação do segredo familiar sobre a lei moral e social. Remete 

também a dificuldade em se tratar de temas relacionados à sexualidade e suas 

implicações. Aqui, o “segredo” permeia a família e a instituição. 

Tudo isto me leva a pensar, as questões levantadas por Da Matta (1996) sobre 

a noção casa/rua, público/privado, em que a casa é vista como “aquela que domina a 

rua” (DA MATTA, 1996), contribuindo para a dicotomia indivíduo/pessoa. Na casa as 

pessoas se agasalham, se protegem da rua, também se submetem às leis inscritas em seu 

próprio espaço, escapando da lei social, reguladora da vida em sociedade. 

Embora a sexualidade humana seja parte fundamental (e alguns argumentem 

que ela seja até fator principal) na construção da identidade da criança e do adolescente, 

os conselheiros tutelares entrevistados a vêem como um universo proibido. Noções e 

concepções conservadoras e ultrapassadas fazem parte dos discursos desses 

profissionais e acabam por confirmar os resultados dos diversos estudos sobre a 

sexualidade, quando referem à mesma como uma construção social. 

Outro dado interessante na escuta dos conselheiros tutelares é a relação que 

estabelecem com a religião. Quatro dos sete conselheiros entrevistados, são oriundos de 

movimentos religiosos (embora eles indiquem ter iniciado suas atuações nos 

movimentos sociais), sendo dois, pertencentes à religião evangélica. A relação da 

religião com as atividades desenvolvidas nos Conselhos Tutelares é citada por todos 

como essencial para o entendimento dos problemas que lá chegam, referem ser também 

essencial na manutenção de valores esquecidos e não mais respeitados.  

Estes discursos estão, em sua maioria, articulados à “perspectiva teológica de 

salvação, neste e noutro mundo” (RIOS, 2007), o que remete à concepções de 

solidariedade, bondade e caridade referidas por Da Matta (1996) e que aparecem em 

todo sistema hierarquizado. Na perspectiva “damattiana”, a caridade está longe da 

definição de filantropia, pois esta se relaciona à construção social, enquanto que a 

caridade à construção de laços hierarquizados entre um superior e um inferior. 

Penso que nos discursos religiosos dos conselheiros tutelares, a manutenção do 

poder da igreja (via seus pastores) se consolida através da atuação destes nas 

comunidades em que estão inseridos. Eles atuam enquanto pastores de rebanhos 
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desgarrados, onde a finalidade de sua atuação é a salvação de suas almas (afinal é pela 

salvação do rebanho que o pastor encontra sua própria salvação). 

Por fim, todos esses fenômenos me fazem pensar que o combate à rede de 

violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é extremamente 

complexo e exige a participação de toda a sociedade, organizadas em redes de proteção 

e prevenção. Esta prevenção poderia vir a ser um dos requisitos de atuação dos 

conselheiros tutelares, na luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes 

brasileiros. O trabalho requer a intervenção em escolas, centros de atendimento, centros 

sociais, entre outros espaços de acolhimento, como forma de fortalecimento do 

programa de enfrentamento à violência, impulsionado pelo Poder Público, ONGs e 

sociedade civil organizada. Esta luta está ao alcance de todos, mesmo daqueles que não 

podem ou não querem se dedicar a esta causa. 

O objetivo de todo este investimento é o impedimento do desaparecimento da 

infância que tanto nos fala Corazza (2002). Este trabalho que parece gigantesco, não 

pode e nem deve ficar restrito a poucos indivíduos e organizações. Pela magnitude do 

problema, esta tarefa é direito e dever de todos os cidadãos brasileiros, especialmente 

dos conselheiros tutelares, pois, como indica o regulamento de suas atribuições, estes 

têm o dever e o compromisso de zelarem pelo cumprimento dos direitos das crianças e 

adolescentes, além de contribuir para mudanças profundas na política de atendimento à 

infância e adolescência. Por outro lado, faz-se necessária, também, a luta por uma 

mudança no Código Penal Brasileiro, em relação aos crimes sexuais, segundo o 

paradigma de violação de direitos da pessoa e não dos costumes, como o que configura 

hoje. 

O envolvimento do Poder Público, através de seus gestores e demais 

funcionários, possibilita o avanço nas discussões de enfrentamento à violência e ao 

abuso sexual infantil (como indicam os conselheiros), além de possibilitar a 

reestruturação dos Conselhos, tanto no que se referem às suas estruturas físicas, quanto 

a matriz filosófica que o originou.  

A leitura de alguns jornais atuais, veículos importantes na expressão e 

formação das representações sociais, é ilustrativa de todos os fenômenos aqui citados, 

que ajudam a minha argumentação.  Em matéria veiculada pelos jornalistas Eduardo 

Machado e Carlos Eduardo Santos, no caderno “Cidades”, do Jornal do Comércio de 
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13/07/06, intitulada: “Município sem Conselho Tutelar vai ser punido”, chama atenção 

para o estado de abandono de alguns conselhos, além de apontar a necessidade de 

abertura de novos espaços: 

O Projeto Primeiro a Infância está em vigor em todo o Estado, mas vai 
focalizar sobretudo, os 14 municípios do Grande Recife e as cidades 
com menor Índice de Desenvolvimento Humano de Pernambuco. 
Nestes 25 municípios está a maior parte das crianças e adolescentes do 
Estado. Vamos dar prioridade à estruturação e reforma dos Conselhos 
nessas cidades. Todas essas ações serão fiscalizadas pelo Ministério 
Público de Pernambuco (MACHADO e SANTOS, 2006, p. 05). 

Esse trecho selecionado do artigo publicado revela as mudanças e os avanços 

necessários às grandes transformações que se ensaiam, mas que não se consumaram 

ainda. Por outro lado, nos mostra que além das transformações de infra-estrutura, faz-se 

necessário também, a mudança de paradigmas que hoje norteiam as ações dos 

conselheiros tutelares.  Penso que foi exatamente um pouco dessa transição que ouvi e 

presenciei no foco especifico dos perfis dos conselheiros tutelares entrevistados. Estes, 

não passam impunemente por todas essas questões e buscam nos referenciais religiosos 

ou dos movimentos sociais, através das ONGs que participam, respostas para suas 

inquietações e compreensão da dinâmica familiar que atravessam os casos de abuso 

sexual infantil. 

 

A GUISA DE CONCLUIR... 

Sinto, porém, a necessidade de fazer duas ressalvas antes de concluir. A primeira 

é de que esse trabalho foi realizado com atores oriundos das classes populares de 

Recife, principalmente das grandes periferias da cidade, onde as falas dos informantes 

parecem de certa forma, universais, como se não houvesse especificidade pelo fato de se 

tratarem de sujeitos que vivem no Nordeste do Brasil, em uma cidade onde os índices 

de violência contra crianças e adolescentes atingem índices alarmantes e numa cidade 

fundada nas concepções coronelistas de poder e opressão. 

A segunda ressalva é que a pesquisa, necessariamente, privilegiou autores e 

abordagens, mas reconhece a importância e fecundidade da análise que outros caminhos 

bibliográficos trariam para estudos dessa natureza, além da escuta de profissionais 
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como: assistentes sociais, psicólogos, promotores, juízes, entre outros, que fazem parte 

do contexto de instituições responsáveis pela garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes. Entretanto, pelas dimensões do trabalho e possibilidades da autora, razão 

que se misturam, não foi possível ir além, mas fica o reconhecimento dos limites e a 

sugestão de outros caminhos para a realização de outras pesquisas. 

Espera-se que esta dissertação tenha contribuído para a compreensão do 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como, para a atuação de seus 

conselheiros, no que concerne ao atendimento das crianças e adolescentes vítimas de 

abuso sexual e dos aparatos sócio-culturais que permeiam esta relação. 

Finalizo com as reflexões de Jaqueline Mool, pedagoga, professora da UFRS e 

autora do livro Histórias de Vida, Histórias de Escola (2000), dentre outros, que diz:  

Creio num tempo (neste tempo) que se dobra sobre si mesmo 
exorcizando seus próprios demônios. 

A manutenção do lugar de subalternidade de grandes contingentes da 
população manteve ao longo da consolidação das formas “modernas” 
de vida absolutismos e obscurantismos. 

Nossos demônios transfiguram-se na “sociedade dos terços”, nas 
violentas exclusões cotidianas. 

Nesse tempo em trânsito, no qual vivemos transformações tão 
fundamentais quanto as que deram origem à sociedade industrial e 
urbana, novas formas de viver e organizar a vida podem ser gestadas 
através de fragmentos de um mundo da vida que gradualmente se 
(re)compõem, constituindo nexos, estabelecendo escutas e 
recuperando sua própria humanidade. 

Na perspectiva da afirmação de outra razão: desarmada, esperançosa, 
dialógica e respeitosa, é possível manter o sonho! (MOOL, 2000, p. 
192). 
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