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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo analisar os aspectos legais previstos pelas políticas 
públicas que vêm sendo aplicados para atender o agressor que comete violência 
sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes e possíveis implicações deste 
processo no desenvolvimento da Região Sudeste Paranaense. O presente estudo 
visa proporcionar conhecimento aprofundado sobre os atendimentos que vem sendo 
prestados aos agressores que cometem violência sexual intrafamiliar contra crianças 
e adolescentes especificamente nas Comarcas de União da Vitória, São Mateus do 
Sul e São João do Triunfo, e busca aproximar o aporte teórico fundamentado com a 
realidade, mostrando a importância de os profissionais que trabalham na área da 
criança e do adolescente discutirem a problemática e se especializarem, buscando 
metodologias de trabalho para que possam dar conta de atender aos agressores e as 
vítimas que procuram por auxílio com eficiência e eficácia. A metodologia utilizada foi 
a  pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, e com relação ao processo de 
pesquisa, foi adotada uma abordagem qualitativa e o método de investigação filosófica 
foi o materialismo histórico dialético. Utilizou-se de amostragem intencional, a coleta 
de dados se deu por meio de questionários, sendo utilizada a análise de discurso.  
Denunciar aos órgãos competentes a ocorrência de casos de violência sexual 
intrafamiliar que se tenha conhecimento é importante, pois, por meio da denúncia, as 
leis que garantem os direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes se farão 
cumprir, punindo adequadamente os agressores e livrando as vítimas de sofrimentos 
profundos. Contudo, entende-se que pensar o combate da violência sexual 
intrafamiliar contra crianças e adolescentes apenas fortalecendo o aparato judicial e 
prisional contra o indivíduo infrator é um equívoco. A execução penal não se esgota 
na perspectiva punitiva, e sim, deve-se preocupar ainda com o sujeito que cometeu o 
ato delituoso e fazê-lo refletir sobre a sua conduta, adotando medidas educativas e 
acompanhamento social e psicológico de todos os membros da família. Os 
profissionais, que atuam na área da infância e juventude, devem discutir intensamente 
tal problemática e atuar multidisciplinarmente junto aos envolvidos que necessitam de 
atendimentos e na prevenção deste fenômeno.   
 
Palavras-chave: Violência Sexual Intrafamiliar. Agressor. Crianças e Adolescentes. 
Políticas Públicas. 
 
Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the legal aspects provided for by public policies that have 
been applied to assist the aggressor who commits intrafamily sexual violence against 
children and adolescents and possible implications of this process in the development 
of the Southeast Region of Paraná. The present study aims to provide in-depth 
knowledge about the care provided to aggressors who commit intrafamily sexual 
violence against children and adolescents, specifically in the União da Vitória, São 
Mateus do Sul and São João do Triunfo districts, and seeks to bring together the 
substantiated theoretical support. with reality, showing the importance of professionals 
working in the field of children and adolescents to discuss the problem and specialize, 
seeking work methodologies so that they can cope with assisting aggressors and 
victims looking for help efficiently and effectively. The methodology used was 
bibliographic research and documentary research, and with regard to the research 
process, a qualitative approach was adopted and the method of philosophical 
investigation was dialectical historical materialism. Intentional sampling was used, data 
collection was carried out through questionnaires, and discourse analysis was used. 
Reporting to the competent bodies the occurrence of cases of intrafamily sexual 
violence that is known is important, because, through the complaint, the laws that 
guarantee the fundamental rights of children and adolescents will be enforced, 
adequately punishing the aggressors and freeing the victims deep suffering. However, 
it is understood that thinking about combating intra-family sexual violence against 
children and adolescents only by strengthening the judicial and prison apparatus 
against the offending individual is a mistake. Criminal execution is not limited to the 
punitive perspective, but rather, one must still be concerned with the person who 
committed the criminal act and make him reflect on his conduct, adopting educational 
measures and social and psychological monitoring of all family members. 
Professionals, who work in the area of childhood and youth, must discuss this problem 
intensively and act multidisciplinarly with those involved who need assistance and in 
the prevention of this phenomenon. 
 
Keywords: Intrafamily Sexual Violence, Aggressor, Children and Adolescents, Public 
Policies. 
 
Research Line: Public Policies and Regional Development. 

 
 

 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01: Fluxograma de enfrentamento da violência sexual intrafamiliar ............... 54 

Figura 02: Mapa das mesorregiões paranaenses ..................................................... 83 

Figura 03: Mapa da mesorregião sudeste paranaense ............................................. 84 

Figura 04: Fluxograma da comarca de União da Vitória-PR ................................... 100 

Figura 05: Rede assistencial da comarca de União da Vitória-PR .......................... 101 

 

 

 

  



10 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01: Pistas para identificação da violência sexual ......................................... 45 

Quadro 02: Penalidades aplicadas aos agressores .................................................. 54 

Quadro 03: Índice de desenvolvimento humano nos municípios pesquisados ......... 85 

Quadro 04: População dos municípios pesquisados ................................................. 86 

Quadro 05: Legenda conselheiros tutelares ............................................................ 104 

Quadro 06: Entendimento sobre violência intrafamiliar ........................................... 104 

Quadro 07: Atendimento pelo SUS de crianças e adolescentes por violências sexuais 

(SINAN 2011) .......................................................................................................... 106 

Quadro 08: Tipos de violência e parentesco do agressor ....................................... 107 

Quadro 09: Reincidência da violência sexual intrafamiliar ...................................... 108 

Quadro 10: Análise sobre subnotificação dos casos de violência ........................... 109 

Quadro 11: Punição e destino dos agressores........................................................ 110 

Quadro 12: Atendimento aos agressores e fragilidades .......................................... 111 

Quadro 13: Atendimentos reflexivos ao agressor .................................................... 113 

Quadro 14: Intervenções multidisciplinares ............................................................. 114 

Quadro 15: Violência sexual intrafamiliar e desenvolvimento ................................. 115 

Quadro 16: Profissionais dos CREAS ..................................................................... 116 

Quadro 17: Entendimento sobre violência intrafamiliar ........................................... 117 

Quadro 18: Tipos de violência e parentesco do agressor ....................................... 118 

Quadro 19: Reincidência da violência sexual intrafamiliar ...................................... 119 

Quadro 20: Análise sobre subnotificação dos casos de violência ........................... 120 

Quadro 21: Punição e destino dos agressores........................................................ 121 

Quadro 22: Atendimento aos agressores e fragilidades .......................................... 122 

Quadro 23: Atendimentos reflexivos ao agressor .................................................... 123 

Quadro 24: Intervenções multidisciplinares ............................................................. 124 

Quadro 25: Violência sexual intrafamiliar e desenvolvimento ................................. 124 

 

 

  



11 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01: Faixa etária dos participantes da pesquisa ........................................... 102 

Gráfico 02: Atribuições dos participantes da pesquisa ............................................ 102 

Gráfico 03: Tempo de atuação na função ............................................................... 103 

 

 

 

  



12 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 20 

2.1 VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPREENDIDOS 

EM ÂMBITOS REGIONAIS ....................................................................................... 20 

2.2 FENÔMENO DA VIOLÊNCIA E A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR ....................... 23 

2.3 SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE: PRINCIPAIS VÍTIMAS DA 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR ................................................................................... 29 

2.4 VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ..................................................................................................... 36 

2.5 CENÁRIOS DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL ................................................................................. 46 

2.6 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DEFESA DOS DIREITOS E 

PROTEÇÃO SOCIAL ................................................................................................ 48 

2.7 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL .......................................... 51 

2.8 O TRABALHO INTERSETORIAL ........................................................................ 63 

2.9 AGRESSOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ..................................................................................................... 67 

2.10 TRABALHOS DESENVOVIDOS NO BRASIL COM OS AGRESSORES.......... 70 

2.11 ASPECTOS PROCESSUAIS QUANDO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES .............................................................................. 72 

3 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 78 

3.1 PROCESSO DE PESQUISA ............................................................................... 80 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 83 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO ................................................. 83 

4.2 REDE SOCIOASSISTENCIAL NAS COMARCAS DA REGIÃO SUDESTE 

PARANAENSE E O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR .............................................................. 92 

4.2.1 Atendimento Às Crianças E Adolescentes Vítimas de Violência Sexual 

Intrafamiliar nas Comarcas Pesquisadas .................................................................. 99 

4.3 PERFIL DOS PESQUISADOS .......................................................................... 101 



13 

 

4.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS POR PARTICIPANTES DA 

PESQUISA .............................................................................................................. 103 

4.5 PROJETOS DE ATENDIMENTO AOS AGRESSORES DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS COMARCAS 

PESQUISADAS NA REGIÃO SUDESTE DO PARANÁ .......................................... 133 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 138 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 142 

APÊNDICES ........................................................................................................... 149 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......... 150 

APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS ................................................. 151 

 

 

  



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como abordagem o panorama da violência sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes e a intervenção proporcionada pelas 

políticas públicas no atendimento ao agressor no cenário situado na Região Sudeste 

do Estado do Paraná. 

O primeiro contato da pesquisadora estudando vítimas de violência sexual 

intrafamiliar foi quando começou a estagiar, como aluna do curso de Serviço Social, 

em uma entidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do sexo 

feminino, no município de Ponta Grossa - Paraná, em 2001.  

Parte das adolescentes que lá estavam abrigadas na época tinham sido vítimas 

de algum tipo de violência sexual cometida por algum familiar. Isto gerou um 

sentimento de inquietação na pesquisadora e uma ânsia em poder, naquele período, 

ajudá-las de alguma maneira, pois apresentavam traumas severos decorrentes das 

violações. 

O interesse pelo tema do trabalho vem sendo construído e tem uma longa 

trajetória. No ano de 2001, se começou a estudar o fenômeno da violência sexual 

intrafamiliar, pela participação no Núcleo de Estudos sobre Família, Infância e 

Adolescência que se formou na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), pelo 

Departamento de Serviço Social.  

Em 2003 foi elaborado um trabalho de conclusão do curso de Serviço Social 

sobre as consequências que o abuso sexual ocasiona para suas vítimas. De 2005 a 

2015, foram desenvolvidos trabalhos como profissional de Serviço Social na 

Comissão Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes 

e a Exploração Sexual (CEVES), no município de Ponta Grossa – Paraná.  

Em 2013 foi elaborado outro trabalho de conclusão de curso, agora em Direito, 

o qual teve como objetivo discutir o cenário da violência doméstica sexual contra 

crianças e adolescentes, abordar os aspectos legais,  o papel do Direito como área 

do conhecimento e a intervenção profissional frente a esta expressão da questão 

social.   

Por nove anos a pesquisadora atuou como profissional no trabalho como 

assistente social em entidade de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, 

quando pode-se conviver com vítimas de todos os tipos de violências perpetradas por 

seus familiares. A angústia e frustração aumentavam a cada dia pela morosidade da 
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justiça com relação a condenação dos agressores. 

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes implica numa forma de 

dominação do adulto sobre a criança e o adolescente e pode-se configurar por meio 

do abandono, da negligência, da violência física, da violência psicológica e da 

violência sexual. 

O agressor não é uma pessoa desconhecida da vítima, mas sim um familiar, 

pai, mãe ou responsável ou ainda um membro da família extensa que mantém com 

as crianças e adolescentes vínculos afetivos e relações muito próximas. 

Denunciar aos órgãos competentes a ocorrência de casos de violência sexual 

intrafamiliar que se tenha conhecimento é importante, pois pela denúncia, as leis que 

garantem os direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes podem se fazer 

cumprir. Também, a denúncia deve promover a punição dos agressores na forma da 

lei, com respaldo na interface entre os direitos humanos e o direito penal e livrando as 

vítimas dos sofrimentos decorrentes, com a intenção de se prevenir novos delitos, 

para que possa haver um rompimento no ciclo da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes. 

Os profissionais, que trabalham na área da infância e juventude, devem discutir 

intensamente tal problemática e atuarem multidisciplinarmente na prevenção desse 

fenômeno. Devem intervir junto às vítimas que procuram por atendimento e também 

junto os agressores, por meio de penas alternativas e práticas restauradoras. 

Contudo, entende-se que pensar o combate da violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes apenas fortalecendo o aparato judicial e prisional 

contra o indivíduo infrator é um grande equívoco. A execução penal não se esgota na 

perspectiva punitiva, e sim, deve se preocupar ainda com o sujeito que cometeu o ato 

delituoso e fazê-lo refletir sobre a sua conduta, adotando medidas educativas e 

acompanhamento social e psicológico de todos os membros da família.  

Por isso, o tema desta dissertação refere-se à tramitação nas políticas públicas 

para o atendimento ao agressor da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e suas implicações no desenvolvimento da Região Sudeste 

Paranaense. O descaso com relação aos autores de violência intrafamiliar é evidente 

no processo de desenvolvimento sócio histórico em nosso país.  

Atuando como profissional do Serviço Social e atendendo crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, os quais sofreram as diversas 

modalidades de violência intrafamiliar (abandono, negligência, violência física, 
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violência psicológica e violência sexual), estes atos praticados por seus pais/mães, 

padrastos/madrastas, avôs/avós, tios/tias, ou seja, por algum responsável, adulto que 

tinha uma relação próxima com a vítima, pôde-se avaliar que é de fundamental 

relevância prestar atenção psicossocial a todos os membros da família que se 

envolveram no fenômeno da violência, e não prestar atendimento somente para a 

vítima de forma isolada. 

As políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes que sofrem 

violência sexual intrafamiliar não são suficientes para dar conta do enfrentamento 

desta expressão da questão social. É premente pensar em ações e atendimentos para 

os agressores e fazer com que os mesmos reflitam sobre as práticas de violência que 

cometeram para que repensem suas atitudes, adotem novas formas de conduta e 

talvez, não voltem a reincidir em tal crime.  

Deve-se assegurar a infância e a juventude os direitos de cidadania, buscar se 

atentar ao combate de um fenômeno que se apresenta como um forte determinante 

de outros problemas infanto-juvenis. Problemas como a exploração sexual comercial 

de meninas, a fuga de crianças e adolescentes para as ruas, o uso de drogas e tantas 

outras sequelas que, podem sinalizar que a família não tem propiciado o 

desenvolvimento sadio de seus membros e que lares não se configuram como espaço 

de proteção e afetividade, necessários à vida humana.    

Diante de tal problemática, levanta-se a seguinte questão: como as políticas 

públicas de enfrentamento a violência sexual intrafamiliar vem sendo aplicadas para 

atender o agressor que comete maus tratos contra crianças e adolescentes? 

A partir dessa pergunta, estabeleceram-se as seguintes questões, que serão 

elucidadas no decorrer do trabalho: 

1. Como é o cenário da violência e como acontece a proteção social à criança 

e ao adolescente vítima de violência sexual intrafamiliar na sociedade brasileira?  

2. Como as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes preveem intervenções e atendimento aos agressores? 

3. Como os agressores da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes tradicionalmente são punidos criminalmente? 

4. Quais as experiências brasileiras no atendimento aos agressores que estão 

em andamento?   
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5. Quais as implicações da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e do atendimento familiar ao agressor para o desenvolvimento de uma 

sociedade? 

Esta pesquisa visa contribuir com a ciência em seu aspecto teórico e com o 

social em sua dimensão ética, crítica e política. O objetivo geral deste estudo é 

analisar aspectos legais previstos pelas políticas públicas que vêm sendo aplicados 

para atender o agressor que comete violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e possíveis implicações deste processo no desenvolvimento da Região 

Sudeste Paranaense. 

De acordo com esta perspectiva, os objetivos específicos são:  

1. Descrever os aspectos legais aplicados para os agressores de violência 

sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes na Região Sudeste do Estado do 

Paraná. 

2. Analisar a percepção que os atores do Sistema de Garantia de Direitos 

possuem sobre a punição dos agressores previstos no enfrentamento da violência 

sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes na Região Sudeste do Paraná. 

3. Demonstrar as ações reflexivas, educativas e restaurativas previstas pelas 

políticas públicas para o atendimento ao agressor de violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes. 

4. Correlacionar as implicações da violência sexual intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes com o desenvolvimento regional. 

Justifica-se a elaboração desta dissertação, pois concebe-se que é possível 

auxiliar os agressores a produzirem mudanças positivas em seus relacionamentos 

familiares.  

O caminho a trilhar é delicado, pois não se pode assegurar que os autores da 

violência sexual intrafamiliar irão mudar sua conduta, mas pode-se pautar na ideia de 

que o ser humano é capaz de se transformar e está em uma construção contínua, 

buscando sempre a evolução. 

A relevância deste estudo primeiramente está em proporcionar um 

conhecimento aprofundado sobre os atendimentos que vem sendo prestados aos 

agressores que cometem violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

e as possíveis implicações deste processo no desenvolvimento da Região Sudeste 

Paranaense. 
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Num segundo momento a intencionalidade do estudo está em aproximar o 

aporte teórico fundamentado com a realidade, mostrando a importância de os 

profissionais que atuam na área da criança e do adolescente discutirem a 

problemática e se especializarem, buscando metodologias de intervenção para que 

possam dar conta de atender aos agressores e as vítimas que procuram por auxílio 

com eficiência e eficácia.   

Desta maneira, é relevante o valor da realização do presente estudo, quando 

ao final, pretende-se fornecer uma reflexão crítica e dialética sobre a temática 

apresentada, contribuindo para que sejam repensadas as formas de penalização 

tradicionais aos agressores de violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes. 

A presente pesquisa realizada no Estado do Paraná, desenvolveu-se em três 

Comarcas da Região Sudeste Paranaense: União da Vitória, São Mateus do Sul e 

São João do Triunfo. Tendo em vista que a pesquisadora já residiu em um desses 

municípios e ainda transita pelos mesmos, e sabendo que a incidência da violência 

intrafamiliar sexual contra crianças e adolescentes é elevada nesses municípios, mas 

que poucas pesquisas nessa área foram realizadas na região é válido analisar como 

se encontra o cenário da violência sexual intrafamiliar e suas implicações para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Quanto à estrutura capitular, o trabalho está dividido da seguinte forma: no 

primeiro capítulo, tem-se a introdução, contendo a apresentação do tema, justificativa 

e objetivos. No segundo capítulo, estão expressos os conhecimentos específicos de 

diversos autores sobre o tema da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, dando assim, o embasamento teórico necessário para os capítulos 

seguintes. No terceiro capítulo estão expostos os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização desta dissertação, abrangendo a natureza da pesquisa, o 

método, o universo, técnicas de coletas de dados e técnicas de interpretação de 

dados. No capítulo quarto, sucede-se a análise e interpretação dos dados, 

informações sobre a pesquisa de campo, onde são apresentados os resultados 

obtidos, de acordo com o alcance dos objetivos apresentados no estudo. Por fim, no 

quinto capítulo, têm-se as considerações finais do trabalho, com comentários e 

sugestões sobre o estudo. Seguem-se as referências, com os diversos autores, sites 

utilizados, anexos e apêndices. 
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Destaca-se que a estrutura desta dissertação está de acordo com a 

normatização de trabalhos acadêmicos da Universidade do Contestado (UnC). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COMPREENDIDOS 

EM ÂMBITOS REGIONAIS 

 

Quando se fala em desenvolvimento é necessário inter-relacionar várias áreas 

do conhecimento, pois é um campo da ciência que envolve pesquisas econômicas, 

políticas, históricas, sociológicas, filosóficas, geográficas, entre outras, sendo uma 

área interdisciplinar bem complexa. 

O termo desenvolvimento possui diferentes significados e têm semelhanças à 

condição de progresso, evolução e crescimento. Possui múltiplas faces: econômica, 

política, social, espacial, cultural, tecnológica, ecológica, legal e histórica. 

De acordo com Dallabrida (2017) quando se aborda o tema desenvolvimento 

no seu real sentido, obrigatoriamente deve-se mencionar o autor Amartya Sen. 

 

Superando o tradicional enfoque economista do desenvolvimento, o autor 
defende que muitos problemas de privação e pobreza estão presentes não 
só nos países ditos subdesenvolvidos, mas também nos desenvolvidos, 
mesmo que numa escala menor. A principal tese do autor é que o 
desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades individuais. Tais 
liberdades seriam segundo Sem os principais meios e fins de 
desenvolvimento. A conquista das liberdades individuais seria a base para o 
desenvolvimento. Isso implicaria em eliminar suas principais fontes 
limitadoras, tais como a pobreza, a opressão, a carência de oportunidades 
econômicas, a privação social, a presença sistêmica de Estados repressivos 
ou antidemocráticos, em suma, a falta de liberdades substantivas. Isso inclui 
boa alimentação, saúde e educação, meio ambiente saudável, oportunidades 
de lazer, possibilidade de se expressar livremente, enfim, a construção de um 
ambiente com democracia, igualdade e equidade. Assim, a liberdade de 
escolha, a partir de juízos de valor formados de forma independente, estaria 
sempre combinada e condicionada à capacidade real de ser e de fazer. Veja-
se que a noção de desenvolvimento defendida pelo autor, com a qual se 
concorda, está mais próxima da noção de felicidade, do que da dimensão 
poder aquisitivo (DALLABRIDA, 2017, p. 164). 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento deve ser entendido a partir de elementos 

explicativos e não percebido somente pela variável econômica. Uma sociedade 

desenvolvida se preocupa em garantir direitos humanos e sociais ao seu povo, com 

vistas a dinamizar a economia e melhorar as desigualdades sociais, proporcionando 

qualidade de vida, bem-estar e dignidade humana para a população.  

 

O desenvolvimento, a demais de ser o fenômeno de aumento de 
produtividade do fator do trabalho que interessa ao economista, é um 
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processo de adaptação das estruturas sociais a um horizonte em expansão 
de possibilidades abertas ao homem. As duas dimensões – a econômica e a 
cultural – não podem ser capitadas senão em conjunto [...] – estrutura da 
população, hábitos dos consumidores, quadro institucional, etc. [...]. Em 
síntese: o desenvolvimento não é uma simples questão de aumento de oferta 
de bens ou de acumulação de capital, possui ele um sentido, é um conjunto 
de respostas a um projeto de autotransformação de uma coletividade humana 
(FURTADO, 1969, p. 18-19) 

 

O desenvolvimento é o ato de desenrolar os problemas apresentados pela 

sociedade, às questões conturbadas e mal resolvidas em diversos aspectos, às 

vulnerabilidades sociais apresentadas por uma determinada região. A democracia, a 

equidade, a igualdade, a liberdade, a educação, a cultura e a justiça social são 

elementos constitutivos para que uma região se desenvolva de forma crescente e 

harmoniosa, livre de violência e de criminalidade, onde a população possa usufruir de 

qualidade de vida e bem-estar. 

Dallabrida (2017) avalia que o desenvolvimento ocorre em territórios 

específicos, resulta de dinâmicas socioeconômico-culturais, muitas vezes da 

manifestação de forças contrárias e conflituosas, e as situações de desenvolvimento 

se constituem temporárias, considerando as mudanças sociais, políticas, culturais e 

econômicas que venham a acontecer. 

Não se concebe desenvolvida uma sociedade onde os próprios pais ou 

responsáveis violentam e abusam de suas crianças e adolescentes. No Brasil, mesmo 

com a implementação de leis que garantem os direitos das crianças e dos 

adolescentes, muitos familiares cometem, em seus lares, diariamente contra seus 

filhos, abuso sexual, castigo, opressão e maus-tratos. 

 

Uma sociedade desigual é uma sociedade violenta. Para construir nova 
possibilidade de convivência social é preciso avançar nos patamares de 
igualdade em suas diversas dimensões (econômica, social, cultural, étnica e 
de gênero). Um modelo de desenvolvimento social deve ser capaz de alterar 
o padrão de desigualdade da sociedade, promovendo melhor distribuição dos 
benefícios do crescimento econômico (COSTA, 2018, p. 74).  

 

Para Costa (2018, p. 73) “um dado que revela o grau de desigualdade de uma 

sociedade são os indicadores de violência”. No Brasil, a desigualdade apresenta 

aspectos regionais, históricos, culturais, étnicos, econômicos, políticos e de gênero.  

 

Em sociedades democráticas, em que há partilha de poder mais equitativa 
entre os diferentes segmentos/classes sociais, o desenvolvimento tende a ser 
inclusivo, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais e criar condições 
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para o convívio pacífico. Nos países em que há forte desigualdade de poder 
econômico e político, o modelo de desenvolvimento não é capaz de construir 
padrões igualitários e pacíficos de convivência. Sociedades desiguais são 
marcadas pela violência e exclusão social (COSTA, 2018, p. 55). 

 

Enquanto prática disseminada na sociedade, a violência afeta negativamente o 

desenvolvimento social econômico e humano de um país, aumentando o grau de 

pobreza e exclusão social e diminuindo o capital social, colocando em risco a 

cidadania do povo, como também, desestimulando ações de participação social. Para 

que se possa ter uma sociedade desenvolvida, é necessário que se invista em 

políticas sociais, a fim de promover a igualdade de condições entre os sujeitos. O 

crescimento econômico de um país é importante, mas quando isolado da dimensão 

humana e social, não é capaz de modificar o modelo de desenvolvimento desigual.  

Considerando que a violência sexual intrafamiliar perpetrada contra crianças e 

adolescentes se faz presente nas famílias brasileiras e afeta significativamente o 

crescimento da população infanto-juvenil, assim como a vida adulta dos mesmos, é 

imperioso que esse assunto seja tratado com seriedade e de maneira abrangente, 

buscando-se políticas públicas de prevenção no combate a todos os tipos de violência. 

O autor da violência sexual intrafamiliar deve ser responsabilizado criminalmente 

diante do ato cometido, minimizando os fatores de risco, com a intenção de se prevenir 

novos delitos, para que possa haver um rompimento no ciclo da violência contra 

crianças e adolescentes. 

Para Mioto (1997) 

 

A família é uma instituição social historicamente condicionada e 
dialeticamente articulada com a sociedade na qual está inserida. Isto 
pressupõe compreender as diferentes formas de família em diferentes 
espaços de tempo, em diferentes lugares, além de percebê-las como 
diferentes dentro de um mesmo espaço social e num mesmo espaço de 
tempo. Esta percepção leva a pensar as famílias sempre numa perspectiva 
de mudança, dentro da qual se descarta a ideia dos modelos cristalizados 
para se refletir as possibilidades em relação ao futuro. (MIOTO, 1997, p.128). 

 

Abordar a problemática familiar é uma tarefa difícil, já que a família 

contemporânea pode ser entendida como um desafio que envolve problemas em 

diferentes aspectos: cultural, éticos, econômicos, políticos e sociais. 

A violência no âmbito familiar prescinde de uma mudança de paradigma. A 

família é um meio essencial ao desenvolvimento dos indivíduos, nesse sentido, não 

pode ser um espaço onde se produz e reproduz atos violentos.  
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A questão da violência sexual intrafamiliar é uma evidente violação aos direitos 

humanos e um grave entrave para o desenvolvimento social e econômico de um país. 

Tal problema é conhecido em todos os territórios, não constituindo uma 

característica predominante dos países pobres ou emergentes. O fenômeno da 

violência intrafamiliar ocorre independentemente do desenvolvimento cultural e/ou 

tecnológico desses países. 

 

2.2 FENÔMENO DA VIOLÊNCIA E A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 
 

Antes de tratar da Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, é de 

fundamental importância, evidenciar as definições que permitam revelar o significado 

da Violência. A palavra violência vem do latim, violentia, de violentus, e significa ato 

de força, impetuosidade, brutalidade.  

Conceituar a Violência não é uma tarefa fácil, pois ela acompanha a história do 

ser humano e é um assunto complexo e ambíguo, que possui muitas opiniões 

divergentes e contraditórias. O conhecimento leigo, o senso comum, quase sempre 

entende por violência somente o acometimento físico, sem perceber que a mesma 

pode se configurar de outras formas, além da agressão física.  

Existem diferentes definições de violência, a partir de seu objeto e do método 

de investigação adotado. As ciências, como: a sociologia, a antropologia, a história, a 

biologia, a psicologia, a filosofia e o direito; interpretam, analisam e descrevem a 

violência de variadas formas.  

Karl Marx afirmou em O Capital que, “A violência é a porteira de toda a 

sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova” (MARX, 2013, p. 821).  O 

uso da violência é analisado como base da reprodução expandida do capital, expressa 

a distinção entre expropriadores e expropriados. A violência é propulsora na luta de 

classes do sistema capitalista, trata-se de uma característica histórica e 

preponderante do capitalismo. 

Hannah Arendt aponta que a ciência política, até pouco tempo, não distinguia 

palavras-chave como poder, força, vigor, autoridade e violência. Entretanto, essas 

palavras, muitas vezes usadas com pouca elaboração conceitual, referem-se a 

diferentes qualidades ao serem explicitadas. Arendt afirma que a violência se 

distingue por seu caráter instrumental, e “está próxima do vigor, uma vez que os 

instrumentos da violência, como todos os demais, são concebidos e usados para o 
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propósito da multiplicação do vigor natural até que, no último estágio de 

desenvolvimento, possam substituí-lo” (ARENDT, 1985, p. 25). 

O sociólogo Michaud analisa que a violência é um fenômeno cultural e histórico, 

sendo que não pode ser definida em função dos aparatos legais, considerando a 

imposição da vontade de alguns em detrimento de outros. 

 

É preciso estar pronto para admitir que não há discurso e nem saber universal 
sobre violência: cada sociedade está às voltas com suas próprias violências, 
segundo seus próprios critérios e trata seus próprios problemas com maior 
ou menor êxito (MICHAUD, 1989, p.14). 

 

Para Marilena Chauí a violência se contrapõe à ética, pois trata os seres 

sensíveis e dotados de razão, linguagem e liberdade como se fossem coisas passivas, 

irracionais e insensíveis, transformando sujeitos que possuem desejos em meros 

objetos. Chauí apresenta algumas características de violência, e entende que a 

violência pode se apresentar sob dois âmbitos: no âmbito social e no interpessoal.  

 

Uma realização determinada das relações de força, tanto em termos de 
classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de tomarmos a 
violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, preferimos 
considerá-la sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como conversão de 
uma diferença e de uma assimetria, numa relação hierárquica de 
desigualdade, com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto é, 
a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre 
superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano 
não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela 
passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade e a fala de 
outrem são impedidas ou anuladas, há violência (CHAUÍ apud AZEVEDO, 
GUERRA, 1989, p. 46). 

 

O francês Pierre Bourdieu vem desenvolvendo ponderações enriquecedoras 

sobre o tema da violência. Em seus trabalhos reflete sobre o poder simbólico, 

analisando o poder como se fosse algo invisível, e considerando que as relações 

sociais são relações de poder, que dependem do poder material e simbólico 

acumulado pelos agentes envolvidos. Debruça suas reflexões sobre a perspectiva de 

dominação masculina, que se dá pela violência simbólica. A violência simbólica 

influencia a forma como os indivíduos produzem seus habitus, passando a entender 

a dominação masculina como algo inevitável e natural, sem perceberem a sua 

condição de vítima no sistema, ou seja, os dominados passam a ver o mundo de 

acordo com as compreensões impostas pelos grupos dominantes, e que ainda são 

coagidos a provar a todo momento sua virilidade.  
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Segundo Bourdieu (2003) o ato sexual revela-se como uma relação de 

dominação, a diferença biológica que existe entre os órgãos sexuais masculino e 

feminino, principalmente a distinção anatômica, pode ser utilizada como meio de 

justificação das diferenças socialmente construídas nas sociedades androcêntricas.  

Bourdieu (2003) enfatiza que a violência não é algo consentido pelas partes 

envolvidas, e sim fruto das circunstâncias nas quais os envolvidos se encontram, os 

quais possuem habitus fundamentados nos simbolismos existentes na sociedade em 

que vivem derivados do processo de dominação, e sendo assim, naturalizam suas 

posições em relação ao domínio, não oferecendo resistência a tal dominação, pois 

desconhecem que estão nesses processos de domínio. Nas palavras de Bourdieu 

(2003):  

 

[...] violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da 
adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante 
(portanto, à dominação), quando dispõe apenas, para pensá-lo e para pensar 
a si mesmo, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de instrumentos de 
conhecimento partilhados entre si e que fazem surgir essa relação como 
natural, pelo fato de serem, na verdade, a forma incorporada da estrutura da 
relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em 
outros termos, quando os esquemas que ele põem em ação para se ver e se 
avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, 
masculino/feminino, branco/negro, etc.) resultam da incorporação de 
classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é produto  
(BOURDIEU, 2003, p.47). 

 

Para Faleiros a violência é um processo social relacional complexo e diverso. 

É um processo relacional, pois deve ser entendido na estruturação da própria 

sociedade e das relações interpessoais, institucionais e familiares (FALEIROS, 2007). 

 

A sociedade se estrutura nas relações de acumulação econômica e de poder, 
nas contradições entre grupos e classes dominantes e dominados bem como 
por poderes de sexo, gênero, etnias, simbólicos, culturais, institucionais, 
profissionais e efetivos. A relação de poder, assim, é complexa, por envolver 
tanto o contexto social mais geral como as relações particulares que devem 
ser tecidas junto, numa perspectiva histórica e dinâmica. É um processo 
diversificado em suas manifestações: familiares, individuais, coletivas, no 
campo e na cidade, entre os diferentes grupos e segmentos, e atinge tanto o 
corpo como a psique das pessoas. [...] A conflitualidade é fundante da 
existência social, na esfera da dinâmica social e familiar, e mesmo a 
existência do sujeito dividido entre o desejo e as normas sociais de proibição 
da realização do desejo (FALEIROS, 2007, p. 27).  

 

O autor aponta que a violência tanto produz a desigualdade como provoca uma 

dinâmica de enfrentamentos. A violência, é compreendida na estrutura social dos 



26 

 

conflitos, nas relações complexas de poder, na correlação de forças gerais e 

particulares. É percebida como uma relação desigual de poder, sugerindo a negação 

do outro, da diferença, da tolerância e das oportunidades. Como conseguinte, 

manifesta-se em prejuízo, dano ou sofrimento e viola o pacto social de convivência, 

de garantia de direitos e de modo civilizatório baseado nos direitos humanos 

(FALEIROS, 2007). 

Define-se que a violência é todo ato de força material e/ou moral que se 

pratique contra qualquer ser vivo, contra sua vontade, tendo a intenção de lhe causar 

dano, coação, dor ou sofrimento. A omissão de algo necessário a qualquer ser vivo, 

que tenha a intenção de causar dano, dor ou sofrimento, pode, também, ser 

considerada como ato violento. 

A violência intrafamiliar é um fato antigo, sendo um problema social e de saúde 

que afeta a sociedade em grandes dimensões. 

Bucher (2003) salienta que é na família que nascem e amadurecem os afetos, 

a família é um lócus onde se inicia a vivência do amor. No entanto, seus membros 

também podem vivenciar conflitos, sofrimentos, injustiças e em consequência disso 

se desenvolverem sentimentos como raiva e ódio, podendo culminar na violência. 

Segundo Silva (2002, p.75),  

 

Entender a violência intrafamiliar implica ter uma compreensão histórico-
psicossocial do indivíduo e da família. Em outras palavras, como ocorrem as 
interações pai/mãe/filhos (as) e a forma de relacionamento interpessoal 
familiar. Implica também perceber que a violência não é um fenômeno natural 
como querem alguns, mas, ao contrário, construída e transmitida às novas 
gerações. 

 

A violência intrafamiliar especialmente atinge mulheres, crianças e 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiências. Atinge seres humanos de qualquer 

etnia, idade, religião, nacionalidade, orientação sexual ou condição social. 

Tratar da temática violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes não é 

uma questão simples, pois, quando se aborda esta problemática, percebe-se que a 

natureza deste assunto é perturbadora, delicada e complexa, envolvendo valores, 

crenças, preconceitos, tabus sociais e estereótipos sobre normas sociais morais. 

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes pode-se configurar de 

diversas maneiras: abandono, negligência, violência física, violência psicológica e 

violência sexual. 
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O abandono se apresenta quando o responsável pela criança ou adolescente 

se ausenta, temporariamente ou totalmente, do grupo familiar. Assis (1994) entende 

por abandono parcial a privação de afeto e o atendimento parcial às necessidades 

das crianças. 

No Brasil, a primeira instituição a receber crianças abandonadas foi a Roda dos 

Expostos, “instituição importada da Europa no século XVIII, que se manteve atuante 

no Brasil até o século XX, com o objetivo de recolher recém-nascidos indesejados, 

numa época em que o abandono e a mortalidade infantil eram concebidos e aceitos 

como fatalismo” (SANTOS, 1994, p. 39-40). 

O fenômeno da negligência se dá quando os pais ou responsáveis, tendo 

condições de prover para a criança ou adolescente as necessidades básicas físicas e 

emocionais para que se desenvolvam (necessidade médica, odontológica, 

educacional, alimentar, de higiene, de vestuário e de supervisão) não proveem tais 

necessidades. É importante salientar que tais faltas só podem ser consideradas 

abusivas quando não se derem por carência de recursos socioeconômicos. 

Para Mouzakilis apud Brasil, negligência é “uma situação na qual o responsável 

pela criança permite que ela experimente sofrimento ou ainda não consegue 

preencher para ela os requisitos geralmente considerados essenciais para o 

desenvolvimento das capacidades físicas e emocionais de um ser humano” 

(MOUZAKILIS apud BRASIL, 1999, p. 53). 

Segundo Brasil (1999), a negligência pode ser severa ou moderada. A severa 

acontece quando não há roupas limpas para as crianças; os alimentos nunca são 

providenciados; o lixo se espalha pelo chão da casa; há fezes e urina pela casa; as 

crianças dormem quando querem, fazem o que querem e são deixadas sozinhas. Os 

danos dessa modalidade são desnutrição grave, podendo a criança vir a falecer de 

inanição e também de acidentes. A negligência moderada está presente em lares 

onde as refeições até são preparadas, mas com pouco balanceamento nutricional; há 

algumas roupas limpas e as crianças são deixadas sozinhas por algumas horas. Neste 

tipo, as famílias partilham de muitas características e normas de comportamento das 

famílias que são severamente negligentes, mas em menor grau. 

A violência física acontece pelo uso de força física, com o objetivo claro ou não 

de ferir, provocando danos físicos à criança ou adolescente, deixando ou não marcas 

que se evidenciem. 

Segundo Gelles apud Guerra (1998), 
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Violência física é considerada como um ato executado com intenção, ou 
intenção percebida, de causar dano físico a outra pessoa. O dano físico pode 
ir desde a imposição de uma leve dor, passando por um tapa até o 
assassinato. A motivação para este ato pode ir desde uma preocupação com 
a segurança da criança (quando ela é espancada por ter ido para rua) até 
uma hostilidade tão intensa que a morte da criança é desejada (GELLES 
apud BRASIL, 1998, p. 35). 

 

A família que usa da violência física contra crianças e adolescentes, segundo 

Deslandes apud Brasil (1999), na maioria das vezes descreve a criança como má e 

desobediente, defende a disciplina severa e possui antecedentes de maus-tratos na 

família. 

O comportamento das crianças e adolescentes vítimas de agressão física é, na 

maioria das vezes, extremamente agressivo ou apático, assustável ou temeroso, 

podendo ser hiperativo ou depressivo. As vítimas da violência física fogem 

constantemente de casa, possuem tendências autodestrutivas e apresentam causas 

pouco viáveis para suas lesões (DESLANDES apud BRASIL, 1999). 

Já a violência psicológica intrafamiliar é uma das modalidades mais difíceis de 

se detectar, embora seja uma das formas mais comuns de violência na realidade das 

famílias. Ela acontece quando um adulto interfere, negativamente, sobre a 

competência social das crianças ou adolescentes, rejeitando-os, depreciando-os, 

discriminando-os, fragilizando-os. A violência psicológica pode ocorrer de forma 

isolada, mas na maior parte dos casos, ela está envolvida com as outras formas de 

violência: física e sexual. 

Guerra (1998) conceitua “a violência psicológica também designada como 

tortura psicológica, quando um adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia 

seus esforços de auto aceitação, causando-lhe grande sofrimento mental.” (GUERRA, 

1998, p. 33). 

A violência sexual intrafamiliar configura-se como abuso de poder, pois a 

criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de um adulto.  

É importante deixar explícito e se ter clareza de que nem todas as 

demonstrações de afeto que se dão nas relações pais/filhos, parentes/crianças, 

possuem caráter abusivo. 

Há famílias que demonstram amor aos seus filhos, desde quando nascem com 

carinhos (beijos, abraços, toques). Quando a demonstração de afeto pela criança 

acontece de maneira sadia, sem os pais ou responsáveis terem a intenção de obter 
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gratificação sexual, pela troca de carícias ou estimulá-la sexualmente, essa relação 

não se dá de forma abusiva. 

Segundo Goiás (1999), a criança tem o direito de receber afago e carinho dos 

pais para que possa ter um bom desenvolvimento, bem como de descobrir seu corpo 

num processo gradativo. De acordo com essa autora, o que irá proporcionar à criança 

a descoberta do prazer é a auto exploração. 

A criança, por ser uma pessoa que se encontra em fase de desenvolvimento, 

não possui noção de sua sexualidade. A descoberta de sua função sexual irá ter início 

na fase da adolescência. Já o adulto, tem noção de sua sexualidade. Quando um 

adulto troca carinhos com uma criança ou adolescente de uma forma inadequada, 

erotizada, buscando sentir prazer sexual, sem ela mesma saber o que está sentindo, 

esse ato é considerado violento e abusivo. 

De acordo com o balanço de denúncias colhidas pelo Disque 100, canal para 

relatar casos de violação de direitos humanos, o Brasil somou pelo menos 175 mil 

casos de exploração sexual de crianças e adolescentes entre 2012 e 2016, o que 

representa quatro casos por hora. Apenas entre 2015 e 2016, 37 mil casos de violência 

sexual na faixa etária de 0 a 18 anos foram denunciados (FERNANDES, 2018). 

Ao todo, 67,7% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual 

são meninas, contra 16,52% dos meninos. Os casos em que o sexo da criança não 

foi informado totalizaram 15,79%. A maioria dos casos (40%) ocorrem com crianças 

entre 0 a 11 anos, seguidas por 12 a 14 anos (30,3%) e de 15 a 17 (29,09%), levando 

em conta as denúncias do Disque 100. A maioria dos agressores são homens (62,5%) 

e adultos de 18 a 40 anos (42%) (FERNANDES, 2018). 

 

2.3 SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE: PRINCIPAIS VÍTIMAS DA 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR  

 

Contemporaneamente, as crianças e os adolescentes, sem nenhuma 

discriminação, são vistos legalmente como cidadãos que se encontram em condição 

peculiar de desenvolvimento, possuindo direitos e deveres. Na história da 

humanidade, essa concepção, no entanto, é bastante recente, sendo reconhecida por 

leis nacionais e internacionais apenas no século XX. 

Na Antiguidade, não havia noção alguma de infância e juventude, tampouco as 

crianças e os adolescentes eram considerados cidadãos. 



30 

 

Para Lajolo (2001), 

 

Enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação àquele 
que a nomeia e a estuda. As palavras infante, infância e demais cognatos, 
em sua origem latina e nas línguas daí derivadas, recobrem um campo 
semântico estreitamente ligado à ideia de ausência de fala. Esta noção de 
infância como qualidade ou estado do infante, isto é, d’aquele que não fala, 
constrói-se a partir dos prefixos e radicais linguísticos que compõem a 
palavra: in = prefixo que indica negação; fante = particípio presente do verbo 
latino fari, que significa falar, dizer (LAJOLO, 2001, p. 229). 

 

A concepção sobre a infância, construída historicamente, distingue o mundo da 

criança e o mundo do adulto. Na obra de Philippe Ariés1, intitulada História Social da 

Criança e da Família, vê-se que essa distinção começou a surgir no fim do século XVI 

e durante o século XVII. 

Até o século XIII, não existiam representações da figura infantil. Na arte 

medieval, as crianças eram vistas como adultos reduzidos, miniaturizados e sem 

nenhuma expressão particular. A infância, nessa época, não tinha lugar. 

 A partir do século XIII e no século XIV, na iconografia2, surgiu uma 

representação mais real da criança nas pinturas em que apareciam ao lado de “anjos 

e do menino Jesus”. 

Já no século XV e XVI, a criança passou a ser representada mais 

frequentemente, mas ainda não sozinha, e sim acompanhada de sua família. Foi no 

século XVII que se começou a dar importância à personalidade e à alma da criança, 

passando a representá-la sozinha, por ela mesma. Nesse período, as famílias 

adquiriram retratos pintados à mão dos seus filhos.  

O traje da criança também tornou–se mais confortável e leve. Anterior há esse 

século, a criança era vestida como um adulto.  

 

Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era 
enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os outros homens e 
mulheres de sua condição (ARIÉS, 1981, p. 69). 

 

Do século XVII ao século XVIII, quando começa a emergir o sentimento de 

infância, a preocupação com a moral e a educação das crianças aumenta. 

 
1Historiador que buscou, nas artes, os principais indícios históricos de cada fase da vida humana. 
2Arte de representar por meio da imagem. 
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E, finalmente, em meados do século XIX, inicia-se o reconhecimento da criança 

como ser humano, e os seus valores e sentimentos passam a ser vistos com maior 

profundidade. (ARIÉS, 1981). 

De acordo com Assis,  

 

[...] ao longo da História, podemos notar que a noção de proteção à infância, 
da forma como é percebida nos dias atuais, é um fato recente. Se a criança 
hoje é vista como indivíduo e cidadã é, sem dúvida, graças à percepção social 
da infância, que continua sendo uma conquista gradativa (ASSIS, 1994, p. 
10). 

 

Na Idade Moderna, a criança enfim deixa de ser inativa dentro da sociedade e 

sai da obscuridade. No século XVII, com o iluminismo, surge a primeira concepção de 

infância. O adulto passa a dar mais atenção para essa fase da vida e a tratá-la com 

mais cautela.  

Entre os séculos XIX e XX foram criados os primeiros Estatutos da Criança. 

São conjuntos de regras que determinam seus direitos e metas para o 

desenvolvimento pleno. A infância passou a ser dividida por fases e foi criado o 

conceito de adolescência. Em 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

aprovou a “Declaração Universal dos Direitos da Criança”, que inclui direitos como 

igualdade, escolaridade gratuita e alimentação. 

A criança passa a ocupar lugar de destaque na sociedade. O ideal de infância 

do século XXI traz a imagem de uma criança feliz, saudável e inteligente, que tem a 

chance de desenvolver seu potencial máximo desde o início da vida. Ao longo dos 

anos, conclui etapas baseadas em estudos e brincadeiras. Contudo apesar de tanta 

evolução, ainda restam dúvidas sobre o tratamento dado às crianças.  

Afirma Levin (1997) que na idade moderna o adulto passou a preocupar-se com 

a criança, enquanto ser dependente e fraco. Fato este, que ligou a infância como uma 

etapa da vida que necessitava de proteção, a palavra infância passou a designar a 

primeira idade de vida: a idade da necessidade de proteção, que perdura até os dias 

de hoje.  

Pode-se perceber, portanto, que até o século XVII, a ciência ignorava a 

infância. Isto porque, não existia lugar para as crianças nesta sociedade. Fato 

caracterizado pela inexistência de uma expressão particular a elas. Foi, então, a partir 

das ideias de proteção, amparo, dependência que surge a infância. As crianças, vistas 

exclusivamente como seres biológicos, necessitavam também de cuidados.  
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A partir da Modernidade, as crianças passaram a ser vistas como um ser social, 

assumindo um lugar de destaque nas relações familiares e na sociedade, tornando-

se um indivíduo de respeito, com características e necessidades próprias. E é nesse 

período também que surge o processo de obtenção do conhecimento, a criança deve 

ser vista como um ser pleno, cabendo a ação pedagógica reconhecer suas diferenças 

e construir sua identidade pessoal.  

Sendo assim, é preciso pensar em formas lúdicas e criativas que possam 

estimular a criatividade e a imaginação da criança. Observa-se que é por meio da 

brincadeira que a criança passará a conhecer a si mesma e o mundo do qual faz parte. 

O brinquedo auxiliará na absorção das regras de convivência e de comportamento. 

O mundo moderno passa ainda a se ater com relação aos estágios do 

desenvolvimento da criança. Piaget apud La Taille (1992), considera que o 

desenvolvimento possui 04 (quatro) períodos: 

 

• Período sensório motor (0 a 2 anos) – caracterizado pela ausência da 
função semiótica em que a criança não tem a capacidade de representar 
mentalmente os objetos; 

• Período pré-operacional (2 a 7 anos) – a criança não adquiriu ainda a 
capacidade de colocar-se no lugar do outro, não possuindo o pensamento da 
irreversibilidade. 

• Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos) – é um nível mental em 
que o indivíduo intervém nos raciocínios privados e nas trocas cognitivas. A 
linguagem passa a ser fundamental nesse processo. 

• Período das operações formais (12 anos em diante) – nesse estágio a 
criança já pensa em soluções através de hipóteses e não apenas observando 
a realidade (LA TAILLE, 1992, p.47-75). 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento e o processo de aprendizagem estão 

intimamente relacionados ao meio social em que a criança vive e tem acesso aos 

materiais culturais. E é no ambiente escolar que a criança vivenciará trocas de 

experiências e aprendizagem enriquecedora em afetividade e descobertas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 conceitua em seu artigo 2º., 

quem é considerado criança e quem é considerado adolescente, para fins de 

incidência das disposições contidas no ECA. “Considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquele entre 

doze e dezoito anos de idade.”  

É importante ressaltar que o legislador, como já havia feito na Constituição da 

República de 1988, quando da promulgação do artigo 227, deixa de usar o termo 

“menor”, o qual possui uma conotação prejudicial e pejorativa, sendo portanto 
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incompatível com a nova orientação jurídico-constitucional, devendo a criança e o 

adolescente serem respeitados com a mais absoluta prioridade, pois são titulares de 

todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, devendo serem colocados 

a salvo de qualquer forma de discriminação e opressão. 

Em épocas mais longínquas, a criança era vista como propriedade do líder da 

família, não detinha nenhum direito, devendo obedecer de pronto todas as pretensões 

do chefe familiar que podia decidir sobre a vida e a morte de seus filhos. 

Em 1927, foi publicado o Decreto 17.943-A, que veio a ser a primeira legislação 

acerca da infância no Brasil, chamado de Código de Menores Mello Matos. Esse 

decreto trouxe diversas inovações como a figura do juiz de menores, centralizando 

todas as decisões referentes ao destino de adolescentes em conflito com a lei.  

Mais uma vez, extinguia-se a figura da família como parte integrante e 

necessária do desenvolvimento da criança, dando-se mais importância ao 

recolhimento dos adolescentes em conflito a lei como forma de proteger a sociedade 

do que efetivamente resolver a questão. Tal concepção passou a ser conhecida como 

doutrina da situação irregular. 

Não existia uma política de proteção a todas as crianças e sim de proteção a 

própria sociedade. Nesse sentido, as crianças e adolescentes deveriam ser 

extirpados, retirados do seio familiar e do convívio social.  

Em um segundo período, sob forte influência da Igreja Católica, começam a 

brotar novos ares no pensamento social, permitindo a estas crianças e adolescentes 

adquirirem alguns direitos. 

No ano de 1948, após um momento de guerra, majorou-se as discussões 

acerca dos direitos humanos, o que levou a Organização das Nações Unidas (ONU) 

a publicar dois documentos de extrema importância para o desenvolvimento do direito 

da criança: a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, e a Declaração 

dos Direitos da Criança, em 1959, que vieram a ser o ponto de partida para a doutrina 

da proteção integral, reconhecendo às crianças como sujeitos de direitos, que 

precisam de proteção e cuidados especiais. 

A Declaração dos Direitos da Criança estabeleceu diversos princípios, 

podendo-se destacar, dentre eles, o princípio da proteção especial para o 

desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e o princípio à educação gratuita e 

compulsória. 
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Seguindo a tendência cresciam ao redor do mundo, as políticas que tinham 

como intuito resguardar os direitos da criança, como o Pacto de São José da Costa 

Rica, em 1969, e as Regras Mínimas de Beijing em 1985. 

Em 1964 pode-se notar um retrocesso dessa tendência protetora, que se 

concretizou no apogeu do regime militar, em 1967, com a redução da maioridade 

penal para 16 anos, perdurando este entendimento até os anos de 1968, quando 

voltaram à maioridade penal para os 18 anos.  

A Constituição Cidadã foi promulgada no ano de 1988, e passa-se a verificar a 

preocupação com o direito infanto-juvenil nos seus artigos 227 e 228: 

 

Art. 227: É 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, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
Art. 228: São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
às normas da legislação especial. 

 

Em 1989, a Resolução n°. 44 da Convenção dos Direitos da Criança acarretou 

várias inovações na legislação referente a criança e ao adolescente. Era a primeira 

vez que se adotava a doutrina da proteção integral embasada em três pilares: o 

reconhecimento da condição da criança como sendo pessoa em desenvolvimento, 

desta forma, um ser que necessita de proteção especial, visando sempre que possível 

preservar o direito a convivência familiar e comunitária por meio de garantias e 

deveres das nações subscritoras desta convenção para assegurar os direitos 

descritos na mesma com prioridade absoluta. 

Após dois anos, objetivando regulamentar e implementar o sistema da proteção 

integral previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, foi promulgada a 

Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que abrangia diversos 

campos do direito, bem como instituía novos ilícitos penais. 

Adotou-se o princípio da descentralização político-administrativa quanto às 

questões previstas no ECA, materializando uma maior atuação na esfera municipal 

pela participação direta da comunidade por meio do Conselho Municipal de Direitos e 

Conselho Tutelar de acordo com o artigo 88, I do ECA: “Art. 88. São diretrizes da 

política de atendimento: I- municipalização do atendimento”.  
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O ECA é conduzido por três princípios norteadores: o princípio absolutista, que 

trata da primazia em favor da criança; o princípio do melhor interesse, que veio a 

ganhar maior amplitude com o advento da Constituição de 1988, passando a ser 

aplicado a todo público infanto-juvenil, o que não ocorria à época da doutrina da 

situação irregular; e por último o princípio da municipalização, que trata da 

descentralização somada com a aplicação das políticas assistências, simplificando 

assim a fiscalização das implementações e cumprimento das metas determinadas nos 

programas do poder público por aqueles que encontram-se mais próximos dos 

cidadãos, os municípios. 

Começa a despontar um novo olhar sobre a mesma problemática. Desta vez 

as leis vieram com o intuito de prevenção, tentando evitar que essas crianças se 

tornassem um problema em uma sociedade desigual e excludente.  

Andréa Amin (2009) aponta que a doutrina da proteção integral colocada no 

artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil substituiu a doutrina da 

situação irregular, que ocupou o cenário jurídico infanto-juvenil por quase um século, 

que se limitava a tratar daqueles que se enquadravam no modelo pré-definido de 

situação irregular, estabelecido no artigo 2º do Código de Menores de 1979.  

Para Andréa Amin (2009) embora as diversas medidas de assistência e 

proteção previstas pela lei de 1979 fossem para regularizar a situação das crianças e 

adolescentes, a prática era de uma atuação de segregação, tendo em vista que as 

crianças eram levadas para internatos, ou no caso de infratores, instituições de 

detenção mantidos pela “Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor” (FEBEM). 

Inexistia preocupação em manter vínculos familiares, pois a família era vista como o 

motivo da situação irregular. 

Por conseguinte, a situação irregular era uma doutrina não universal, limitada, 

de forma quase absoluta, a um restrito público infanto-juvenil. Cunha (1996) concluiu 

que os menores considerados em situação irregular eram identificados por um rosto 

muito concreto, sendo eles os filhos das famílias empobrecidas, geralmente negros 

ou pardos, vindos do interior e das periferias. 

Desta forma, se conclui que no campo formal a doutrina da proteção integral 

está impecavelmente descrita, porém o grande desafio é torná-la efetiva e palpável. 

Primeiramente deve-se tornar a municipalização real, exigindo que cada município 

instale seus conselhos, além de exigir um comprometimento de todos os agentes 
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responsáveis em querer mudar e adequar o cotidiano infanto-juvenil a um sistema 

garantista, que nos levará ao esperado progresso humano e social.  

 

2.4 VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Incidindo sobre todas as classes sociais, resultante de fatores sociais, 

econômicos, psicológicos e culturais, a violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes se esconde atrás de laços familiares, numa relação de submissão e 

coerção, o que faz com que se crie um pacto de silêncio, segredo e cumplicidade no 

ambiente doméstico. 

 

Se a violência intrafamiliar é construída histórica, psicológica e socialmente, 
é impossível apontar uma única causa. Temos de ter sempre em mente uma 
visão mais abrangente. É preciso observar as características tanto pessoais 
como circunstanciais dos membros familiares envolvidos, as condições 
ambientais em que ocorre o fenômeno, as questões psicológicas de 
interação, o contexto social e as implicações socioeconômicas (SILVA, 2002, 
p. 75). 

 

Recorrendo à história, percebe-se que desde os primórdios da humanidade, se 

tem notícias de que crianças já teriam sido violentadas, mas, não se pode confirmar 

esta realidade, pois, as publicações que poderiam provar tal afirmação são escassas 

(GUERRA, 1985). 

De acordo com Engels (2006) dentro das famílias consanguíneas o incesto era 

aceito. Pais e filhos não podiam se relacionar, mas irmãos e irmãs, primos e primas 

podiam. Engels demonstra que a evolução da família se deu por partes: família 

Punaluana, família Sindiásmica e a família Monogâmica.  

Para Engels (2006), na família Punaluana o incesto gradativamente passou a 

ser proibido, fazendo com que aquela sociedade se desenvolvesse mais rápido. Já a 

família Sindiásmica surge após a proibição do incesto, pois esse critério dificultava os 

casamentos em grupos. E na família Monogâmica o homem passa a ser o centro do 

poder. Somente o homem pode encerrar o casamento, mas tem o direito irrestrito de 

ser infiel e satisfazer sua libido. 

Nas antigas civilizações, aparecem casos de relações sexuais de crianças com 

membros de suas próprias famílias (relações incestuosas), como por exemplo: os 

príncipes incas, que casavam irmãos e irmãs para que a linhagem se mantivesse pura; 
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no Egito, Cleópatra nasceu de um casal de irmãos; e ainda na mitologia grega, Édipo 

mata o pai e casa–se com sua mãe (SANTOS, 1991).  

A pedofilia, relação sexual praticada por adultos com crianças, também esteve 

presente na antiga sociedade grega (DOVER apud MOTT, 1996).  

 

Na Grécia Clássica e em Roma, era comum o coito anal entre professores e 
alunos, havendo mesmo aprovação da comunidade para a manutenção de 
prostíbulos em que meninos escravos eram usados para satisfação sexual 
(VITIELLO, 1989, p. 124). 

 

Herdt apud Mott (1996) aponta que no mundo contemporâneo em várias 

sociedades tribais da Melanésia3, localizada na Oceania, os homens adultos, 

transmitem seu sêmen aos adolescentes, via oral ou anal, para que as novas gerações 

venham a crescer fortes, possuindo a “semente vital”.  

Guerra (1998), analisa que a perpetuação da prática de maus-tratos no Brasil 

Colônia, Império e República perfaz um total de 507 anos. Afirma que o castigo físico 

foi introduzido no Brasil pelos jesuítas, pois os índios não faziam uso de tal prática. 

Ainda confirma que os castigos e ameaças contra crianças e adolescentes foram 

introduzidos no Brasil Colonial, entre 1500 e 1822, pelos primeiros padres da 

Companhia de Jesus, em 1549. A utilização pelos jesuítas da palmatória e do tronco 

dentro das escolas era comum. 

Na sociedade colonial brasileira, aconteciam muitos casos de pedofilia, 

principalmente nas relações entre professor e aluno. Os professores cometiam 

violentas cópulas anais com seus alunos.  

Mott (1996), em seu artigo “Pedofilia e Pederastia no Brasil Antigo”, exemplifica 

essas relações por meio de um documento de época. O documento, trata de um 

episódio que aconteceu na família de um proprietário rural que residia em Lavras da 

Lagoa, freguesia de São João del Rei, situada na Comarca do Rio das Mortes, em 

Minas Gerais, no ano de 1752. O pai contratou para seus filhos um professor particular 

de latim e linguagem. As aulas ministradas por esse professor aos filhos do 

proprietário rural se davam na casa do mestre. Na citação que segue, pode–se 

perceber uma relação de abuso sexual do professor para com o menino. “Certo dia, o 

menino Luiz assim dirigiu a palavra a seu progenitor: ´Senhor meu Pai: meu mestre 

 
3Conjunto de arquipélagos e de ilhas do sudoeste do Pacífico. 
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João Pereira de Carvalho dormiu comigo por de trás lá na Lagoa`” (MOTT, 1996, p. 

48). 

Segundo Sanderson (2008, p. 6), dados históricos trazem que as crianças eram 

consideradas recipientes de veneno, em tempos mais antigos, onde os adultos 

colocavam seus maus sentimentos. As crianças eram vistas como puras e para 

concepção da época tinham a capacidade de purificar o mal no adulto. Em países 

africanos, até os dias de hoje, considera-se, culturalmente, que a criança virgem é um 

antídoto para a Aids, que tem a capacidade de curar doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Na Índia, as garotas são frequentemente masturbadas para “dormirem bem”, 

enquanto, os garotos são masturbados “para que se tornem másculos”. Isto pode ser 

refletido no velho provérbio indiano: “Se uma garota ainda é virgem aos 10 anos, é 

porque ela não tem nem irmãos, nem primos, nem pais” (SANDERSON, 2008, p. 8). 

Na Antiguidade, conforme Sanderson (2008, p. 9), na China crianças do sexo 

masculino eram castradas para se tornarem eunucos sexuais, enquanto as garotas 

tinham os pés atados, e a atadura dos pés a moldava representando a flor de lótus, 

tendo a aparência de um pênis substituto que seria utilizado como fetiche durante a 

relação sexual.  

No Brasil, somente em 1990, é que foi aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A partir desse período, é que se começou a garantir, perante a 

lei, os direitos fundamentais à infância e à adolescência brasileira. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente determina em seu artigo 3º que 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

 

Não só a integralidade das crianças e dos adolescentes tardou a ser protegida 

legalmente no Brasil e no mundo, como também, o reconhecimento da infância, 

enquanto uma fase especial de desenvolvimento do ser humano levou um período 

longo de tempo para acontecer. 

Frequentemente, quando se fala em violência sexual intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes, há pessoas que acreditam que só nas famílias que se 

encontram em situação de pobreza, de miséria, é que ocorre essa problemática. É 
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uma concepção equivocada. A violência sexual intrafamiliar encontra-se presente no 

mundo inteiro, ocorrendo em países subdesenvolvidos, como também em países 

desenvolvidos. É realidade, tanto das famílias que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social que estão submetidas à violência estrutural, passando fome, 

desempregadas, enfim excluídas da sociedade, como das famílias de média e alta 

renda, que desfrutam de recursos financeiros e “boa qualidade de vida”.  

Conforme Vilela (1998) se tem dificuldade na visibilidade da violência, quando 

ela ocorre no seio de uma família de média ou alta renda. Para essa autora, a violência 

sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

 

[...] permeia todas as classes sociais, embora nas classes menos favorecidas 
se apresente a olhos vistos com mais frequência, até porque estes recorrem 
ao serviço público de saúde. Em contrapartida, a classe média e/ou alta 
buscam atendimento de convênios ou serviços de assistência privada, pois a 
estes pagam também o silêncio (VILELA, 1998, p. 304). 

 

Todos os dias, uma infinidade de crianças e adolescentes sofre em seus lares, 

violência por parte de seus responsáveis. Esta realidade aparece em várias famílias, 

independendo de raça, cor, crença ou renda. 

 

Três entre dez crianças de zero e doze anos sofrem, diariamente, algum tipo 
de maus–tratos dentro da própria casa, perpetrados por pais, padrastos ou 
parentes. Violência que muitas vezes não é identificada nem por quem está 
próximo, tampouco pelos profissionais (médicos, professores etc.) que têm 
contato com a criança (SILVA, 2002, p.73). 

 

É relevante o receio dos profissionais que têm contato com crianças e 

adolescentes que sofrem violência tratarem do assunto. Algumas denúncias que 

deveriam ser feitas, não são encaminhadas aos órgãos competentes. Isso ajuda a 

ocultar ou mesmo distorcer a realidade da violência, na qual muitas crianças e jovens 

se encontram. 

 

A denúncia tem-se mostrado importante arma contra a violência intrafamiliar. 
Na medida em que mesmo a suspeita de maus–tratos pode e deve ser 
delatada, cria–se um aliado da infância e da juventude vitimizada e um 
auxiliar da família, tendo em vista a possibilidade de intervenção e tratamento 
não só das vítimas, como de todos os membros envolvidos nas questões de 
agressão e/ou abuso (SILVA, 2002, p. 78). 

 

Um fator que acentua as relações violentas, no ambiente familiar, contra 

crianças e adolescentes, é a cultura adultocêntrica e patriarcal.  
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Para Saffioti (1989a), existe uma relação de poder do adulto sobre a criança, e 

ainda do homem sobre a mulher e a criança. Os adultos detêm poder sobre as 

crianças, sendo que estas se submetem as suas ordens e a seus desejos, muitas 

vezes, tendo discernimento de que o que estão se submetendo a fazer não é o 

“correto”. Além dessa cultura adultocêntrica, o pai é considerado autoridade máxima 

nos lares em que há a configuração de família nuclear, tendo ele o dever de aplicar a 

sanção, o castigo, ao filho que desobedecer a mãe. 

 

O homem é socializado para externar sua agressividade. Assim como a 
suavidade é valorizada na mulher, a agressividade aumenta, segundo a 
ideologia machista, a virilidade do homem. Deste modo, ser violento constitui 
uma característica do macho, pois, ele está sempre na posição do caçador, 
nunca na posição da caça. Se na condição de adulto reside poder, daí 
decorrendo o uso da violência, isto é muito mais verdadeiro para o adulto 
masculino. Na medida em que o poder é essencialmente masculino e a 
virilidade é aferida, frequentemente, pelo uso da força, estão reunidas nas 
mãos dos homens as condições básicas para o exercício da violência. 
(SAFFIOTI, 1989a, p. 56-57). 

 

Outro determinante, que faz com que crianças e adolescentes sofram violência 

por parte de seus familiares é o fato de a violência física ser considerada como uma 

forma de educação. 

 

Pais, padrastos, parentes responsáveis por crianças e adolescentes têm 
utilizado diferentes formas de violência física: desde um simples tapa até 
torturas impensáveis, justificando–se tais procedimentos como formas de 
bem educar e utilizando–se de falas culturalmente aceitas como: É de 
pequeno que se torce o pepino ou, ainda, é para o seu próprio bem (SILVA, 
2002, p.75 e 76). 

 

Ainda, a utilização de substâncias psicoativas (bebidas alcoólicas, drogas) 

pelos pais ou responsáveis de crianças e adolescentes, pode acirrar comportamentos 

violentos que esses usuários já possuam e fazer com que eles acabem por gerar a 

violência em seus lares.  

Miskalo (1998) coloca que, 

 

A fase da embriagues é caracterizada pela fala pastosa, diminuição da 
coordenação motora e inibições comportamentais diminuindo a autocrítica, 
tornando o indivíduo ousado, e corajoso, pensando menos e gerando 
algumas vezes a agressividade (MISKALO, 1998, p. 14). 

 

O álcool pode fazer com que os pais ou responsáveis pratiquem atos 

agressivos contra crianças e adolescentes no ambiente familiar. De acordo com 
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Salvador apud Miskalo (1998), no Brasil, 62% dos casos de agressividade contra a 

criança acontecem pelo uso do álcool. O uso de outras drogas pela família também 

pode causar uma ação violenta por parte dos responsáveis para com as crianças e os 

adolescentes. Para Masur (1985), a ingestão de algumas drogas faz com que a 

sexualidade aumente, dando aos usuários sensações de prazer, de força e de poder, 

e fazendo com que o sentimento de angústia diminua. 

Segundo Silva (2002), 

 

Entender a violência intrafamiliar implica ter uma compreensão histórico–
psicossocial do indivíduo e da família. Em outras palavras, como ocorre o 
relacionamento interpessoal familiar. Implica também perceber que a 
violência não é um fenômeno natural como querem alguns, mas, ao contrário, 
construída e transmitida às novas gerações (SILVA, 2002, p. 75). 

 

Para que a violência sexual intrafamiliar não seja entendida como um fenômeno 

“normal”, transmitido de pais para filhos, podendo perdurar por várias gerações, é 

necessário que, nas famílias na qual exista o “ciclo da violência”, este seja 

definitivamente rompido, por meio de trabalhos eficazes envolvendo as vítimas e os 

agressores. 

A violência sexual contra crianças e adolescentes se configura como: 

 

Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, entre um ou 
mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular 
sexualmente a criança ou utiliza–lá para obter uma estimulação sexual sobre 
sua pessoa ou de outra pessoa (MYRE apud AZEVEDO e GUERRA, 1989, 
p. 42). 

 

Como se vê nesse conceito, a violência sexual pode acontecer não só quando 

o adulto “utiliza–se” da criança ou adolescente para satisfazer os seus próprios 

desejos, mas, também quando ele alicia crianças e jovens para gratificarem 

sexualmente outros adultos.  

É importante destacar, neste momento, que, por vezes, o agressor pode ser 

um adolescente e não necessariamente um adulto, pois, de acordo com o National 

Center on Child Abuse and Neglect – NCCAN apud Santos (1991), o abuso sexual 

contra crianças e jovens pode ser perpetrado por menores de 18 anos, com a condição 

de o agressor ser significativamente mais velho que a vítima e exercer sobre ela uma 

posição de poder e controle. 

Sanderson define o abuso sexual em crianças e adolescentes como: 
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O envolvimento de crianças e adolescentes dependentes em atividades 
sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um pouco mais velha ou 
maior, em que haja uma diferença de idade, de tamanho ou de poder, em que 
a criança é usada como objeto sexual para a gratificação das necessidades 
ou dos desejos, para a qual ela é incapaz de dar um consentimento 
consciente por causa do desequilíbrio no poder, ou de qualquer incapacidade 
mental ou física (SANDERSON, 2008, p. 17). 

 

O ato de um adulto incentivar crianças e adolescentes a manterem relação 

sexual com outro (s) adulto (s) chama–se exploração sexual. 

 

A exploração sexual, por sua vez, implica na participação de criança menor 
de 18 anos em atividades de prostituição e pornografia infantis, isto é, no 
comércio do sexo (AZEVEDO, GUERRA, 1989, p. 42). 

 

A pornografia e a exploração sexual são as formas de comercializar 

sexualmente crianças e adolescentes. A pornografia é uma forma de abuso sexual 

contra crianças e jovens que tem como objetivo a obtenção de lucro financeiro, 

fazendo com que crianças e adolescentes sejam utilizados como atores/atrizes ou 

modelos em gravações, vídeos, filmes e fotografias obscenas. E a exploração sexual 

utiliza crianças e jovens ou incentiva a participação desses em atos sexuais com 

adultos, nas quais não só a força física pode estar presente, mas, também outros tipos 

de força como a coação (ABRAPIA4, 1997a). 

A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é perpetrada, 

por pessoas que estão muito próximas das vítimas. O agressor geralmente tem um 

grande vínculo com a criança (ABRAPIA, 1997a). 

A denominação que se usa para a relação sexual entre familiares é incesto. 

O incesto se caracteriza quando um adulto tem uma relação consanguínea com a 

vítima, de afinidade com a mesma ou então de responsabilidade perante a criança ou 

o adolescente (AZEVEDO, GUERRA, 1989). 

A relação incestuosa não se dá somente entre pais e filhos biológicos. É 

entendida, também, como relação entre crianças, irmãos, avôs e netos, tios e 

sobrinhos, padrastos/madrastas e enteados, entre outras. 

 

Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual dos casos 
registrados. Na maioria das vezes, as crianças e adolescentes são 
sexualmente abusadas por pessoas que já conhecem, como pai/mãe, 
madrasta/padrasto, namorado da mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, 

 
4Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência.  



43 

 

colegas de escola, babá, professor (a) ou médico (a) (ABRAPIA, 1997a, p. 
15). 

 

Além das formas de violência sexual contra crianças e adolescentes citadas, 

existem uma série de outras situações que podem acontecer, sem contato físico e 

com contato físico, que também são considerados atos sexualmente violentos. 

Considera–se violência sexual, não só quando existe penetração vaginal com 

uso de violência ou grave ameaça, sendo violência presumida quando crianças e 

adolescentes de até 14 anos são vitimizadas. Mas, também, a prática de atos 

libidinosos (ABRAPIA, 1997a). 

O termo violência presumida não é mais utilizado. Foi sancionada a Lei nº 

12.015 (elaborada pela CPI da Exploração Sexual), que modificou o Código Penal em 

07/08/2009, passando a se falar em estupro de vulnerável, quando um adulto tem 

conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menores de 14 anos. 

A Abrapia (1997a) coloca que a violência sexual com contato físico pode se 

dar através de três formas: atos físicos–genitais (incluindo relações sexuais com 

penetração vaginal, tentativa de relações sexuais, carícias nos órgãos genitais, 

masturbação, sexo oral e penetração anal), sadismo (abuso sexual que inclui 

flagelação, tortura e surras) e pornografia e exploração sexual de crianças e 

adolescentes (essencialmente casos de exploração sexual que visam fins lucrativos).  

E a violência sexual sem contato físico pode ser: abuso sexual verbal 

(conversas abertas sobre atividades sexuais que desperta o interesse da criança ou 

do adolescente e choca–os), telefonemas obscenos (a maioria feito por adultos, em 

especial do sexo masculino, podendo gerar para a família e a criança/adolescente 

ansiedade), exibicionismo (exposição de genitais ou apresentação de materiais 

pornográficos, cuja intenção é chocar a vítima e sentir–se motivado por esta reação) 

e voyeurismo (obter gratificação sexual pela observação de atos ou órgãos sexuais 

de outras pessoas) (ABRAPIA, 1997a). 

Para se evitar a violência sexual, segundo a Abrapia (1997a), a prevenção é 

a melhor forma. O trabalho preventivo deve se dar, ainda conforme a Abrapia (1997a), 

através da orientação sexual precoce. Portanto, pais, sociedade civil e profissionais 

de diversas áreas (social, psicológica, médica, educacional, jurídica), devem buscar a 

promoção de intervenções amplas e eficazes neste sentido, para que milhares de 

crianças não venham a sofrer com as inúmeras consequências que a violência sexual 

pode causar. 
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A violência sexual intrafamiliar, em muitos casos, não deixa marcas físicas, é 

de difícil diagnóstico, mas deixa marcas na criança ou adolescente para toda vida. 

Segundo Brasil (1999), as consequências do abuso sexual podem ser 

divididas em consequências físicas e psicológicas. 

As físicas se apresentam por: lesões físicas gerais (hematomas, contusões, 

fraturas, queimaduras de cigarro); lesões genitais (que são lesões traumáticas do 

aparelho genital feminino, podendo ser lesões vulvares, clitorianas e ruptura do saco 

vaginal, sendo esta última a mais frequente) e lesões anais (ocorrendo com maior 

frequência a laceração da mucosa anal, podendo ocasionar perda involuntária das 

fezes, e podendo levar à formação de abscessos perianais) (BRASIL, 1999). 

As lesões físicas gerais, muitas vezes, fazem parte do “prazer sexual” do 

agressor (sadismo), ou ainda, são utilizadas para intimidar, dominar e controlar a 

vítima. E de acordo com Vitiello (1989), em alguns casos, o agressor após estuprar a 

vítima, assassina-a para evitar que seja reconhecido posteriormente (BRASIL, 1999).  

 Ainda, são consideradas como consequências físicas da violência sexual, a 

gestação, doenças sexualmente transmissíveis (gonorreia, sífilis, herpes genital, aids, 

etc.) e disfunções sexuais (sequelas orgânicas que dificultam ou impedem que atos 

sexuais futuros se concretizem) (BRASIL, 1999). 

As consequências psicológicas da violência sexual intrafamiliar se dividem 

em: dificuldades de adaptação afetiva e dificuldades de adaptação interpessoal. As 

dificuldades de adaptação afetiva são: sentimento de culpa, sentimento de 

autodesvalorização e depressão. E as dificuldades de adaptação interpessoal são: 

recusa no estabelecimento de relação com homens, estabelecimento de relações 

apenas transitórias com homens, tendência a supersexualizar relações com homens, 

negação de todo ou qualquer relacionamento sexual, incapacidade de relações 

sexuais satisfatórias (BRASIL, 1999). 

De acordo com Deslandes (1994), existem algumas pistas para que se possa 

identificar a violência sexual. Através do QUADRO 1, podemos visualizar como se 

comporta a criança ou adolescente abusado sexualmente e o modo como, 

geralmente, a família abusiva trata a vítima. 
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Quadro 01: Pistas para identificação da violência sexual 

Indicadores físicos da 
criança/adolescente 

Comportamento da 
criança/adolescente 

Características da família 

- Dificuldade de caminhar;  
- Infecções urinárias; 
-Secreções vaginais ou 
penianas; 
- Baixo controle dos esfíncteres; 
- Pode apresentar DSTs; 
-Enfermidades 
psicossomáticas; 
- Roupas rasgadas ou com 
mancha de sangue; 
- Dor ou coceira na área genital 
ou na garganta (amigdalite 
gonocócica); 
-Dificuldade para urinar ou 
deglutir; 
-Edema e sangramento da 
genitália externa, regiões 
vaginal ou anal; 
- Cérvice, vulva, períneo, pênis 
ou reto edemaciados ou 
hiperemiados; 
- Introito vaginal alargado; 
- Sêmen ao redor da boca, dos 
genitais ou na roupa; 
- Odor vaginal ou corrimento.  

- Vergonha excessiva;  
- Autoflagelação; 
-Comportamento sexual 
inadequado para sua idade; 
-Regressão a estados de 
desenvolvimento anterior; 
- Tendências suicidas; 
- Fugas constantes de casa; 
- Mostra interesse não usual por 
assuntos sexuais e usa 
terminologia inapropriada para 
idade; 
- Masturba-se excessivamente; 
- Desenha órgãos genitais além 
de sua capacidade etária; 
-Alternância de humor - retraída 
x extrovertida; 
 -Resiste a participar de 
atividade física; 
-Relata avanços sexuais de 
adultos; 
-Resiste a se desvestir ou a ser 
vestida; 
-Resiste a voltar para casa após 
a aula; 
-Mostra medo de lugares 
fechados; 
- Tenta mostrar-se “boazinha”; 
- Ausência escolar, por motivos 
insubsistentes; 
- Papel de mãe; 
- Conduta muito sexualizada.  

-Muito possessivo com a 
criança, negando-lhe contatos 
sociais normais; 
-Acusa a criança de 
promiscuidade ou sedução 
sexual; 
-O agressor pode ter sofrido 
esse abuso na sua infância; 
-Acredita que a criança tenha 
atividade sexual fora de casa; 
-Crê que o contato sexual é 
uma forma de amor familiar; 
- Paradoxalmente dominador e 
fraco; 
-Pode abusar de álcool ou 
drogas; 
-Sugere ou indica discórdia 
conjugal ou dificuldades de se 
relacionar com adultos; 
-Indica isolamento social ou a 
condição de família 
monoparental; 
-Mostra conduta impulsiva e 
imatura; 
-Tende a culpar os outros por 
dificuldades da vida; 
-Tenta minimizar a seriedade 
da situação; 
-Estimula a criança a se 
envolver em condutas ou atos 
sexuais.  

Fonte: DESLANDES (1994).  

 

Outras consequências da violência sexual que estudiosos apontam são: a 

drogadição, o suicídio, problemas de personalidade (incluindo ansiedade, medos, 

psicose, automutilação, obesidade, anorexia, crises histéricas), a incapacidade de se 

atingir o orgasmo, frigidez, sensação de “estar sujo”, fugas do lar, problemas 

digestivos, casamentos forçados, abortos, homossexualidade, aumento da 

masturbação, promiscuidade, prostituição, pesadelos, dificuldades de aprendizagem, 

retardo mental, perda da autoestima, vergonha e nervosismo excessivo e a 

agressividade (BRASIL, 1999; AZEVEDO, 1989). 

Azevedo (1989) coloca que as possíveis consequências da violência sexual 

intrafamiliar podem se dar tanto de maneira imediata, a curto prazo, como se dar a 

longo prazo. As consequências em curto prazo se relacionam a problemas infanto-

juvenis e as que podem surgir em longo prazo, trazem problemas à vida adulta das 

vítimas.  
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Conforme a Abrapia (1997a), as crianças e adolescentes que são vitimizadas 

sexualmente, frequentemente apresentam: comportamento extremamente tenso, em 

“estado de alerta”, enurese noturna (urinar na cama); tristeza, abatimento profundo; 

possuem poucos amigos; não confiam em adultos, principalmente os que lhe são 

próximos; choram sem causa aparente; são hiperativas e possuem dificuldades de 

concentração. 

As consequências da violência sexual são diversas, causando inúmeras dores 

e sequelas profundas para as crianças e adolescentes que são violentados. 

 

2.5 CENÁRIOS DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL  

 

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, não é uma questão 

social presente somente na realidade das sociedades atuais, mas sim vem se 

configurando por várias formas desde a Antiguidade, sendo fruto de múltiplos 

determinantes sociais, econômicos, psicológicos e culturais que envolvem as famílias 

em sua totalidade. 

No Brasil, mesmo com a implementação de leis que garantem os direitos das 

crianças e dos adolescentes, muitos pais ou responsáveis cometem, em seus lares, 

diariamente contra seus filhos, abuso, castigo, opressão e maus-tratos.  

De acordo com o balanço do Disque Direitos Humanos (Disque 100), órgão 

este responsável pelas denúncias dos casos de violência no país, as crianças e os 

adolescentes são as principais vítimas de violações de direitos humanos no Brasil.  

No ano de 2015, das 137.516 denúncias recebidas pelo serviço, 80.437 (o que 

representa 58,49% do total) é referente a violações de direito de pessoas com menos 

de 18 anos. Conforme a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, responsável pelo 

Disque 100, as meninas são as principais vítimas das violações de direitos. No total, 

45% das denúncias registradas envolvem crianças do sexo feminino. Analisando 

somente as denúncias em que o gênero das crianças foi informado, as meninas 

somam 54% e os meninos 46%. Maior parte das vítimas em 2015 se encontravam na 

faixa etária de 04 a 11 anos. Esse grupo soma 40% das denúncias relacionadas à 

violação de direitos de crianças e adolescentes, seguido das faixas etárias de 12 a 17 

anos (31%) e de 0 a 03 anos (16%) (MINISTÉRIO DE DIREITOS HUMANOS, 2018). 
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As denúncias do módulo “crianças e adolescentes” recebidas pelo Disque 100 

em 2015, contabilizaram 121.624 suspeitos, sendo que destes 45% são mulheres e 

36% homens, em 19% das denúncias o sexo do possível agressor não foi identificado. 

Com relação à faixa etária a maioria dos suspeitos das violações apresentavam entre 

25 e 30 anos. Ao analisar a relação do suspeito com a vítima, a Ouvidoria constatou 

que em 41,83% dos casos denunciados no Disque 100, a mãe é a principal suspeita 

da agressão, em segundo aparece o pai, o padrasto e o avô. O principal local onde 

ocorrem as violações de direitos das crianças e dos adolescentes é na casa da própria 

vítima. Das denúncias recebidas em 2015, 48,75% dos casos aconteceram no 

ambiente familiar (MINISTÉRIO DE DIREITOS HUMANOS, 2018). 

No ano de 2015 as principais violações de direitos às crianças e adolescentes 

de acordo com a Ouvidoria foram: negligência (38,04%), violência psicológica 

(23,90%), violência física (22,16%) e violência sexual (11,42%). É importante salientar 

que em cada denúncia é possível o registro de mais de uma violação. Sendo assim, 

as denúncias são referentes a 153.962 casos (MINISTÉRIO DE DIREITOS 

HUMANOS, 2018). 

No ano de 2017, foram realizadas 84.049 denúncias pelo Disque 100 contra 

crianças e adolescentes, sendo 10% a mais que em 2016. Crianças entre 04 e 07 

anos foram as que mais tiveram os direitos atacados em 2017. Pelo menos 130 mil 

crianças foram negligenciadas, violentadas psicologicamente e abusadas 

sexualmente. Segundo levantamento do Ministério dos Direitos Humanos os casos 

envolvem pais, mãe e padrastos. Diariamente o Disque 100 recebe em média 390 

denúncias. Em 2017 o serviço recebeu 142.665 ligações. O índice de queixa é de 

7,2% mais que em 2016 quando foram registrados 133.061 casos. Crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência são os mais ultrajados (AUGUSTO, 

2019). 

Segundo o Atlas da Violência de 2018, estudo esse produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), aponta que 50,9% dos casos registrados de estupro em 2016 foram 

cometidos contra menores de 13 anos de idade. Além disso, 32,1% dos casos as 

vítimas foram adultas, e em 17% adolescentes (SALGADO, 2019). 
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2.6 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DEFESA DOS DIREITOS E 

PROTEÇÃO SOCIAL  

 

 O Estado é um ente importante na organização da vida social de um país, ele 

regula e interfere nos domínios sociais e econômicos, atuando a partir dos limites 

instituídos nas Constituições.  

De acordo com Foucault (2008), o Estado se estabelece a partir das práticas 

dos indivíduos. Sendo assim, se quer mudar o Estado, antes é preciso modificar as 

práticas. O Estado não é um ente abstrato nem uma instituição que surge das 

vontades contratantes que decidiram fundá-lo, é a decorrência de um extenso 

processo, ou dito de outra forma, de uma complexa rede de práticas humanas. 

Assegura o pensador francês:  

 

O Estado é, ao mesmo tempo, o que existe e o que ainda não existe 
suficientemente. E a razão de Estado é precisamente uma prática, ou antes, 
uma racionalização de uma prática que vai se situar entre um Estado 
apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e a 
edificar. A arte de governar deve, então, estabelecer suas regras e 
racionalizar suas maneiras de fazer propondo-se como objetivo, de certo 
modo, fazer o dever-ser do Estado tornar-se ser. O dever-fazer do governo 
deve se identificar com o dever-ser do Estado. O Estado tal como é dado – a 
ratio governamental – é o que possibilitará, de uma maneira refletida, 
ponderada, calculada, fazê-lo passar ao seu máximo de ser (FOUCAULT, 
2008, p.6)  

 

Desde a promulgação da Constituição Federal da República de 1988, a União, 

os estados e os municípios tem o dever de organizar, cofinanciar e executar ações 

locais ou regionais, oferecendo serviços públicos de qualidade e efetividade à 

população, com vistas à materialização dos direitos sociais previstos na Constituição 

Federal. 

 

Os conflitos econômicos passaram a ter no Estado um mediador, deslocando 
as relações capital/trabalho para relações entre Estado e cidadão. As 
demandas sociais, em grande parte, foram institucionalizadas, e o estado 
passou a se ocupar de problemas que antes estavam na esfera da vida 
privada, como o apoio no atendimento de crianças, idosos, na proteção da 
vida familiar, coibindo a violência doméstica e instituindo medidas 
compensatórias para minorar situações de pobreza (COSTA, 2008, p. 7 - 8). 

 

O Brasil, nas últimas décadas tem amadurecido no trato da questão da infância 

e adolescência. Esse amadurecimento se explicita na implementação de políticas 

setoriais e de promoção e defesa de direitos e garantias.  
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A partir de 1990, pela articulação de programas em diferentes níveis 

governamentais e da constituição de parceria com organizações da sociedade civil, 

as políticas sociais brasileiras de combate à violência contra crianças e adolescentes 

começaram a ser pensadas com o intuito de se resgatar a cidadania dos mesmos. 

Mas, percebe-se que as políticas que vêm sendo implementadas, geralmente, se dão 

de forma fragmentada, segmentada, pontual, setorializada e assistencialista, e ainda, 

acabam não tendo continuidade de um governo para o outro. Com isso muitas 

pessoas beneficiárias de tais políticas acabam sendo prejudicadas, pois o 

atendimento lhes é cortado abruptamente, sem nenhuma previsão de continuidade.  

O acesso às políticas públicas e o usufruto de direitos visam o enfrentamento 

de desigualdades como também do enfrentamento da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes, melhorando as condições de vida das famílias.  

 A discussão e o tratamento dos atores envolvidos na violência sexual 

intrafamiliar, deve considerar a necessidade de se repensar os hábitos nas relações 

de gênero e nas relações entre pais e filhos, para que as leis protetoras dos direitos 

humanos em nosso país sejam garantidas e efetivadas. 

 No que tange à aplicação dos direitos consagrados em documentos 

internacionais, cabe referir que os direitos e garantias expressos na Constituição 

Federal não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil 

seja parte.  

 A base de todas as leis brasileiras que existem especificamente relacionadas à 

violência intrafamiliar, está referendada em documentos internacionais como: 

Declaração sobre os Direitos da Criança, ratificada em 1923 em Genebra; Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1948; Segunda Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada 

em 1959; a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

as mulheres, aprovada em 1979, na Assembleia Geral das Nações Unidas; 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989; Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos - Conferência de Viena, aprovada em 1993, a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher, adotada pela Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos em 1994 e ratificada pelo Brasil em 

1995; Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada em 

1994, no Cairo; VI Conferência Mundial da Mulher, realizada em Beijing, no ano de 

1995. 
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 O Estado Democrático de Direitos preconiza a dignidade da pessoa humana 

como um de seus principais fundamentos, estando prevista no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição da República Federal de 1988. A dignidade da pessoa humana engloba 

a proteção da integridade física do indivíduo, bem como a garantia à não-submissão 

a tratamentos discriminatórios arbitrários. A Constituição Federal de 1988 garante 

especial atenção à problemática da violência sexual intrafamiliar e ordena a 

formulação de políticas públicas para o enfrentamento e tratamento dessa violência 

em todas as suas formas de manifestação.  

 O artigo 5º da Constituição Federal prevê a igualdade entre homens e 

mulheres. O artigo 226, parágrafo VIII, trata da família, da criança, do adolescente e 

do idoso, estabelecendo a obrigatoriedade do Estado na criação de mecanismos para 

coibir a violência no âmbito familiar. Já o artigo 227 institui como dever da família a 

colocação a salvo das crianças e dos adolescentes de toda forma de violência, 

crueldade, opressão, negligência, discriminação e exploração. O parágrafo IV deste 

mesmo dispositivo ainda indica que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração da criança e do adolescente. No que concerne ao Direito Civil, o artigo 

1638 prevê a perda do poder familiar quando o pai ou a mãe castigarem 

imoderadamente seu filho, quando o deixarem em abandono ou praticarem atos 

contrários à moral e aos bons costumes. 

 A partir desses documentos, um processo de conquista com relação aos atos 

de violência intrafamiliar surge no mundo. Manifestações para que os direitos das 

mulheres, das crianças e adolescentes, dos idosos e das pessoas com deficiência 

sejam garantidos iniciam-se e o reconhecimento de que precisam de proteção e 

cuidados também passam a ser reconhecidos legalmente. 

A garantia da proteção social às famílias que residem no gigantesco território 

brasileiro é um dos caminhos mais seguros para possibilitar o desenvolvimento social 

e econômico de todas as regiões do país.  

O trabalho social emerge como mediador indispensável entre a garantia da 

proteção social pelo Estado e o engajamento da população atendida nas causas que 

movimentam grupos marcados pela pobreza, pela violência, pelas vulnerabilidades 

sociais e questões de riscos.  

Entende-se que um território que conhece suas potencialidades como também 

suas vulnerabilidades, consegue emergir condições para autonomia, emancipação e 

superação das desproteções que afetam a sociedade. Nesse sentido, o trabalho social 
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adquire potencial para gerar impactos que extrapolam a dimensão das relações 

humanas e alcançam a participação da esfera pública, no exercício do controle social 

e da democratização de processos representativos e decisórios, da dinamização da 

economia, da geração de trabalho e renda, na valorização da sua cultura, história e 

meio ambiente, na melhoria da infraestrutura dos municípios e na qualidade de vida 

dos cidadãos.   

O acesso pleno e com qualidade à educação, à saúde, à cultura, ao trabalho e 

à renda, à moradia, ao lazer, garante aos sujeitos ampliar suas capacidades, 

habilidades e potencialidades, exercendo sua cidadania, livres de amarras que 

impedem sua colaboração nos processos de melhoria nas condições de vida de todos.    

Será possível promover o crescimento social e econômico do país, fortalecendo 

as famílias com base em intervenções sociais e buscando uma sociedade mais justa, 

equitativa e solidária.  

As equipes técnicas que atuam com famílias que foram acometidas pela 

violência sexual intrafamiliar devem refletir e reorientar suas práticas de modo a 

fortalecer o protagonismo e a participação de todos os envolvidos nos processos de 

superação de suas necessidades, transformando os territórios de lugares de exclusão 

e violência para locais de inclusão, desenvolvimento social e econômico, bem-estar e 

qualidade de vida. 

 

2.7 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 

 

A base de todas as leis brasileiras que existem relacionadas à violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes está referendada em documentos 

internacionais, tais como: a Declaração sobre os Direitos da Criança ratificada em 

26/09/1923 em Genebra; Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada 

pela Organização das Ações Unidas (ONU) em 1948; Segunda Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, aprovada em 1959; Convenção sobre os Direitos da Criança 

de 1989 e Declaração de Viena de 1993. 

A partir desses documentos, um processo de enfrentamento de violências e de 

conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes surge no mundo. 

Manifestações para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos 
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iniciam-se e o reconhecimento de que a criança é um ser que necessita de proteção 

e cuidados especiais também passa a ser reconhecido legalmente. 

A existência de legislações internacionais assegura a proteção à criança e ao 

adolescente, muitos países passam a aprovar suas leis para que os direitos à infância 

e à juventude sejam garantidos. 

No Brasil, em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, determina-se 

no artigo 227, parágrafo 4º., que “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente” (BRASIL, 1988) 

Em 1990, é elaborado e sancionado em obediência a essa determinação da 

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, lei nº. 8.069 a 

qual entrou em vigor em 13/07/1990). 

Então a Constituição da República Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente garantem, legalmente, a todas as crianças e adolescentes brasileiros 

a proteção sócio integral contra qualquer forma de maus-tratos, penalizando aqueles 

que praticam ou omitem atos violentos, abusivos. 

No ECA, vários artigos dispõem garantias à criança e ao adolescente contra 

qualquer forma de abuso, violência e exploração. 

O artigo 5º. do ECA estabelece que 

 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

 

Caso esteja havendo a violação dos direitos fundamentais a uma criança ou 

adolescente pelos seus responsáveis, o artigo 130 do ECA dispõem que o agressor 

se retire do mesmo espaço habitacional residido pela vítima. 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.  

Aqueles que se omitirem frente à violência sexual, estarão sujeitos a 

penalidades legais, pois, ainda segundo o ECA, os artigos 13 e 245 fixam que é 

obrigatória a notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes: 
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“Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou o 

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras providências legais” (ECA – art.13). 

Se não existir o Conselho Tutelar no local, cabe à autoridade judiciária exercer 

as devidas atribuições. 

 

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção 
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 
Pena – multa de três a vinte salários-de-referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência (ECA – art. 245). 

 

Em caso de suspeita ou notícia de crime contra criança ou adolescente em 

qualquer das modalidades, pode-se procurar: Conselho Tutelar; Disque 100 para 

denúncia por telefone, sendo a ligação gratuita e anônima; Delegacia especializada 

(DPCA) ou delegacias comuns; Policia Federal para crimes internacionais e 

interestaduais e Policia Rodoviária Federal para crimes nas rodovias federais.  

É importante destacar que se deve ter cuidado com a falsa comunicação de 

crime. Nos casos de suspeita de violência sexual ou de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes identificados pela escola, é necessário ter cuidado com a conversa com 

os pais ou responsáveis, que podem ser os próprios autores e mascararem a 

realidade, provocando grave ameaça à vida dos infantes e jovens. A direção da escola 

deve acionar o Conselho Tutelar e a comunicação deve ser de instituição para 

instituição, não pessoalizando a figura do professor.  

O Conselho Tutelar irá intervir, protegendo a criança e o adolescente, ao invés 

de expô-lo, fornecendo orientações para a família de como deve proceder para que a 

violência seja notificada aos órgãos competentes. 

Toda a suspeita deve ser notificada. A notificação gera informação válida para 

que a criança e o adolescente possam receber os cuidados psicossociais que visam 

interromper a violência.  

O Ministério Público do Distrito Federal publicou uma cartilha sobre violência 

sexual contra crianças e adolescentes, no ano de 2015 e apresenta uma indicação de 

como encaminhar os casos onde ocorra suspeita ou confirmação de castigos físicos, 

de tratamento cruel ou degradante ou de maus tratos contra crianças e adolescentes, 

lembrando que os casos específicos de violência e exploração sexual de crianças e 
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adolescentes, havendo a suspeita, deve-se acionar obrigatoriamente o Conselho 

Tutelar ou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, conforme a figura a 

seguir. 

 

Figura 01: Fluxograma de enfrentamento da violência sexual intrafamiliar 

 
Fonte: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (2015, p. 21) 

 

O Código Penal Brasileiro de 1940 (CP) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 (ECA) definem penas para diversas práticas de violência e 

exploração sexual contra menores de 18 anos de idade. 

As penas aplicadas para diferentes formas de violência e exploração sexual 

contra crianças e adolescentes previstas pela legislação são: 

 

Quadro 02: Penalidades aplicadas aos agressores 

FORMA DE VIOLÊNCIA PENA 

ESTUPRO – Art. 213 CP. Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar 
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 

Reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL – Art. 217-A CP. Ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 
(catorze) anos. 

Reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) 
anos. 

CORRUPÇÃO DE MENORES – Art. 218 CP. Induzir alguém 
menor de 14 (catorze anos) a satisfazer a lascívia de outrem. 

Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos. 
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FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA 
DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL – Art. 218 – B 
CP. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou 
dificultar que a abandone.  

Reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos. 

Art. 240 ECA. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. 

Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, e multa. 

Art. 241 ECA. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança e adolescente. 

Reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, e multa. 

Art. 241–A ECA. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, 
distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por 
meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo 
ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornografia envolvendo criança ou adolescente. 

Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

Art. 241–B ECA. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 
meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente. 

Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa.  

Art. 241–C ECA. Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio 
de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo 
ou qualquer outra forma de representação visual. 

Reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa. 

Art. 241–D ECA. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por 
qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso. 

Reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa. 

Fonte: Código Penal Brasileiro (CP) e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
            Org.: a autora, 2019. 

 

Observa-se que as penalidades existem para que os agressores sejam punidos 

na forma da lei, mas, sabe-se que há os que permanecem impunes, pois, por serem, 

em sua maioria, pessoas que se encontram bem próximas às vítimas, as famílias 

acabam encobrindo a violência praticada por eles. 

Portanto, é importante a notificação dos casos de violência, após alguém ter 

conhecimento de que esteja existindo a violência contra crianças ou adolescentes, 

para que não continuem a serem violentados ou para que novas vítimas não venham 

a sofrer com esse fenômeno. 

A direção do debate sobre a violência sexual infanto-juvenil vai de uma 

preocupação com a exploração sexual infanto-juvenil para aos poucos compreender 

outras realidades, como a violência intrafamiliar. A partir de denúncias de 

representantes de algumas organizações da sociedade civil sobre a prostituição 

infantil, a Câmara dos Deputados realizou em 1993 a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Prostituição Infanto-Juvenil. 
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Em outubro de 1994, foi realizado um encontro de entidades, em Brasília, para 

discutir a realização de uma "Campanha Nacional de Combate à Prostituição Infanto-

Juvenil e ao Sexo Turismo" (INESC, 1995). Após diversas reuniões e mudanças de 

nome, no ano seguinte teve início a Campanha Nacional pelo Fim da Exploração, 

Violência e do Turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes. O foco da campanha 

mudou rapidamente, pois se constatou que em muitas partes do país a violência 

sexual intrafamiliar constituía-se em problema conexo ou mais comum que o próprio 

turismo sexual.  

A Campanha levou à criação de comitês em diversas partes do país. Em 

seguida, as entidades brasileiras articulam-se internacionalmente com outros 

movimentos, como o End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), surgido em 

Bangkok (Tailândia), em 1991. O nome dado ao movimento asiático é incorporado à 

articulação internacional, passando a existir um ECPAT-Brasil, como seção brasileira 

do movimento global.  

Posteriormente a realização de conferências nacionais e regionais foi realizada, 

em 1996, na Suécia, um Congresso Mundial, que aprovou uma declaração e uma 

agenda de ação. O desenvolvimento desta agenda levou à formulação, em 2000, do 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, resultado de 

um seminário e posteriormente tornado resolução do CONANDA, revisado em 2010 

(BRASIL, 1976).  

Entre 2003 e 2004, o Congresso Nacional realizou uma CPI mista, da Câmara 

e Senado, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, que acabou 

resultando, em 2005, na alteração do ECA, criando penas mais severas para crimes 

sexuais cometidos contra a infância (BRASIL, 1976).  

As ações concretas foram propostas no âmbito do Programa Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (PNEVSCA). A 

articulação destas ações levou à organização do Programa Ações Integradas e 

Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território 

Brasileiro (PAIR) (BRASIL, 1976).  

A expectativa de parte das organizações da sociedade civil que participaram 

dos processos políticos de mudança de paradigma na área da infância nos anos 80 e 

início dos anos 90 era de responsabilizar o Estado pela implementação de políticas 

públicas que garantissem os direitos dispostos na Constituição Federal.  
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Entretanto, ao mesmo tempo em que a Constituição de 1988 foi modelada na 

perspectiva de um Estado de Bem-Estar Social, com a universalização de direitos à 

saúde, à educação e à seguridade social, a partir de 1990 começa-se um desmonte 

do Estado brasileiro, por meio de políticas de redução do gasto público, privatizações 

e transferência de responsabilidades. Iniciado este período no Governo Fernando 

Collor de Mello, esta política foi aprofundada nos oito anos de Governo Fernando 

Henrique Cardoso e muitos de seus aspectos mantidos no Governo Luíz Inácio Lula 

da Silva e Dilma Rousseff.  

As políticas assistenciais se tornaram focalizadas e executadas por instituições 

privadas sem fins lucrativos, que são denominadas de "terceiro setor", com uma 

atuação basicamente na execução de serviços e apenas secundariamente de 

participação política. O financiamento de suas ações é compartilhado entre o Estado 

e o setor privado lucrativo, no que seria a responsabilidade social das empresas.  As 

áreas que podem ser mercantilizadas, como atendimento de saúde e educação, cada 

vez mais são assumidas por empresas, com o sucateamento do setor público. 

Observa-se que ocorreram diversas transformações no sentido de implantação 

de um novo modelo de direitos da infância, que, no entanto, não são uniformes em 

sua distribuição no território nacional nem estão isentas do risco de descontinuidade.  

Deve-se reconhecer que os resultados conseguidos estejam muito aquém do 

que seria idealmente desejável, com a universalização de todos os direitos humanos 

sob a forma preconizada de forma abstrata pelos juristas, a formulação de políticas 

públicas destinadas a tornar concretos estes direitos é uma luta possível de ser 

travada, embora que com vitórias e derrotas.  

A existência de algumas conquistas já é de extrema relevância, porque mesmo 

sendo temporário, o impacto de uma política bem aplicada na vida de uma criança e 

de um adolescente pode resultar em efeitos duradouros e muito significativos. 

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) está 

previsto, ainda que implicitamente, na Constituição de 1988, no artigo 227, ganhando 

força no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, sendo que seu  nascimento 

foi para assegurar e fortalecer a implementação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), marco legal que ratifica os direitos fundamentais da infância e da 

adolescência. 

No ano de 2006 o SGDCA se consolidou, por meio do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) com o objetivo de sanar as 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/legislacao/eca-e-outras-leis/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/legislacao/eca-e-outras-leis/
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dificuldades ainda existentes para certificar a proteção integral e criar novos órgãos 

de defesa.  

Deste modo, o Sistema de Garantia de Direitos está disposto no artigo 86 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na resolução 113 do Conselho Nacional dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes de 2006 e se materializa através de uma rede 

de atendimento. De acordo com o §1 do Art. 1 da Resolução 113 do CONANDA,  

 

Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de 
operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, 
educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, 
orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da 
diversidade. 

 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente é formado pela 

integração e a articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil, para garantir 

e operacionalizar os direitos das crianças e adolescentes no Brasil. São vários os seus 

atores: conselheiros tutelares, promotores e juízes das Varas da Infância e Juventude, 

defensores públicos, conselheiros de direitos da criança e adolescente, educadores 

sociais, profissionais que trabalham em entidades sociais, nos Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), policiais das delegacias especializadas, integrantes de 

entidades de defesa dos direitos humanos da criança e adolescente, dentre outros. 

Tais instituições podem ser acionadas caso os direitos das crianças e dos 

adolescentes sejam violados, e especificamente será explicitado a competência de 

cada um desses órgãos. 

O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, de natureza administrativo-

contenciosa, que não tem poder coercitivo, mas, diante do caso concreto, pode aplicar 

uma determinação às partes envolvidas, caso estas não atendam, deverá representar 

ao Ministério Público. O Conselho Tutelar é um espaço democrático, que contribui, de 

maneira decisiva, para o cumprimento dos princípios legais estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988, pela Convenção dos Direitos da Criança e pelo próprio 

ECA (BANDEIRA, 2006). 

O Ministério Público, segundo o ECA tem um relevante papel, passando às 

suas mãos boa parte dos poderes que o último Código de Menores entregara aos 

Juízes. Suas funções podem ser resumidas em duas competências principais: titular 

das ações públicas, ou seja, das ações que tratam da prevalência do interesse da 

http://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id499.htm
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/fortalecimento-de-conselhos/cadastro-nacional-dos-conselhos-tutelares-2
http://matriz.sipia.gov.br/protecao/instituicoes-de-protecao/28-orgaos-especializados/80-vara-da-infancia-e-juventude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77307-defensoria-publica-e-ministerio-publico-o-que-faz-cada-um
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v2/15.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v2/15.pdf
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/07/orgaos-recebem-denuncias-de-violencia-sexual-infantil
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sociedade sobre o individual. Desta maneira, com relação às questões que envolvem 

crianças e adolescentes, é o Ministério Público que dá início ao procedimento de 

apuração de ato infracional praticado por adolescente; e Fiscal da Lei, competindo-

lhe acionar a Justiça sempre que algum direito fundamental da criança ou do 

adolescente for violado.  

O Juizado da Vara da Infância e Juventude, representa o Poder Judiciário, em 

nome do Estado. O Juiz, por sua vez, desenvolve os atos jurisdicionais, atuando como 

julgador em processos nos quais se discutem os interesses das crianças e 

adolescentes em situação de risco, ameaça ou quando têm seus direitos violados. 

Nas questões relativas à violação de direitos de crianças e adolescentes, é o Juiz da 

Infância quem julga os adolescentes infratores, aplicando-lhe as medidas legais 

cabíveis, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação à 

resolução das questões referentes a crianças e adolescentes, com o surgimento do 

ECA, o Juizado da Infância e Juventude ficou responsável apenas pelos aspectos 

jurisdicionais, o que é próprio de sua natureza jurídica. Os aspectos administrativos 

ficaram a cargo do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que tem natureza 

administrativo-contenciosa. Antes do Estatuto, o Juizado da Infância e Juventude 

acumulava as duas funções (ECA, 1990). 

A Defensoria Pública é o órgão público que garante às pessoas com 

vulnerabilidade socioeconômica o acesso à Justiça, de forma que aqueles que não 

podem arcar com as despesas com advogado especializado, para orientá-las e 

defender seus direitos, sem comprometer a sua subsistência, tenham assegurado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, entre outros princípios constitucionais. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente prevê nos artigos 206 e 207 que toda criança e 

adolescente terá que ser acompanhado por advogado de sua escolha na solução da 

lide, e na falta deste por Defensor Público, respeitado o segredo de justiça.  

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente configuram-se como 

instrumentos de discussão, formulação e deliberação da política social para criança e 

adolescente, numa corresponsabilidade dos poderes públicos e da sociedade civil 

para cumprir suas normativas. Trata-se de um órgão deliberativo e controlador da 

política de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Também, é 

um órgão no qual sociedade e governo, de forma paritária, formulam políticas públicas 

e decidem sobre aplicação de recursos destinados ao cumprimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) é quem executa a 

fiscalização, investigação e instauração de inquéritos e procedimentos policiais nos 

casos de infração penal praticada contra crianças e adolescentes, ou seja, por crimes 

que as crianças e adolescentes sejam as vítimas e não os autores do delito. Ainda, 

desenvolve estratégias continuadas de repressão em qualquer lugar, seja público ou 

privado, como forma de interromper o ciclo de impunidade dos agressores. 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

Assistência Social pela população. É uma unidade pública estatal descentralizada da 

política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Executa os serviços de Proteção Social Básica, destinados à população em situação 

de vulnerabilidade social, em articulação com a rede socioassistencial. Estão 

localizados nas áreas com maiores índices de vulnerabilidade e exclusão/risco social. 

O principal objetivo é fortalecer a convivência familiar e comunitária, possibilitando aos 

indivíduos e as famílias ingressarem nos serviços, programas, benefícios e direitos 

previstos na Constituição Federal. Na unidade, a população tem a possibilidade de se 

inscrever no Cadastro Único, para então acessarem aos Programas Sociais do 

Governo Federal. Ainda, são ofertados o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF), que acompanha as famílias orientando-as e encaminhando a outros 

serviços do governo federal, como os de saúde e educação, e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o qual proporciona aos indivíduos 

e seus familiares a participação em atividades artísticas, lúdicas, culturais, de esporte 

e lazer, de acordo com a faixa etária. 

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) é um 

equipamento público onde são oferecidos serviços com o objetivo de acolher, orientar, 

e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo 

e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários. Oferece apoio e orientação 

especializados a pessoas que já têm suas situações de risco comprovadas, ou seja, 

que são vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, 

maus tratos e discriminações sociais. O trabalho do CREAS baseia-se em: acolher 

vítimas de violência; acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento 

ou recorrência; e desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos 

e sociais.  
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Para Rezende (2014, p. 01), “o sistema não é uma instituição, mas uma forma 

de ação, na qual cada um conhece seu papel, além de conhecer o papel dos demais, 

percebendo e articulando as ligações, relações e complementaridades destes papéis”. 

 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente se caracteriza 

pela relação de profissionais, instituições e saberes, alicerçado em três eixos que 

interagem e se retroalimentam com um objetivo comum: a garantia de direitos. Os três 

eixos estratégicos são especificamente: Defesa, Promoção de Direitos e Controle 

Social.  

Eixo da Defesa: este eixo versa pelo acesso à Justiça à proteção legal dos 

direitos de crianças e adolescentes, assegurando a exigibilidade, responsabilização 

de direitos violados e responsabilização de possíveis violadores. Fazem parte deste 

eixo: Varas da Infância e Juventude; Varas Criminais, as Comissões de Adoção, 

Corregedorias dos Tribunais, Coordenadorias da Infância e Juventude, Defensorias 

Públicas, Serviços de Assistência Jurídica Gratuita, Promotorias do Ministério Público, 

Polícia Militar e Civil, Conselhos Tutelares, Ouvidorias, Centros de Defesa da Criança 

e do Adolescente (CEDECA), além de outras entidades e instituições que atuam na 

proteção jurídico-social. 

Eixo de Promoção: eixo responsável por transformar o que está previsto na lei 

em ações práticas de maneira transversal e intersetorial. A promoção dos direitos 

infanto-juvenis se dá por intermédio da elaboração e implementação da 

mencionada política de atendimento à criança e ao adolescente, principalmente, em 

âmbito municipal, o que embora seja uma tarefa primária dos Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente, exige o engajamento de todos os órgãos públicos 

encarregados do atendimento direto de crianças, adolescentes e suas respectivas 

famílias, que precisam redefinir conceitos, estruturas, metodologias e, é claro, seu 

orçamento ao mencionado princípio da prioridade absoluta à criança e ao 

adolescente. 

Eixo de Controle e Efetivação de Direitos: neste eixo é realizado o 

monitoramento e a fiscalização das ações de promoção e defesa. O controle também 

é exercido por organizações da sociedade civil, Ministério Público, Poder Legislativo, 

Defensorias Públicas, Conselhos Tutelares, sociedade civil, cidadãos e pelos Fóruns 

de discussão e controle social. Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 

e os Conselhos Setoriais nas áreas afins, como saúde, educação, assistência social, 
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contribuem na formação de políticas públicas, deliberando e veiculando normas 

técnicas, resoluções, orientações, planos e projetos.  

Baptista (2012) ressalta que a garantia de direitos no âmbito da sociedade 

brasileira é de responsabilidade de diversas instituições que atuam de acordo com 

suas competências, no entanto, tais trabalhos são historicamente localizados e 

fragmentados, não compondo um projeto comum. 

No contexto do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Baptista (2012) entende que o eixo da disseminação do direito “objetiva preparar a 

sociedade como um todo para vivenciar a cidadania e, especificamente, discutir, 

contextualizar, em uma perspectiva crítica, a garantia desses direitos” (BAPTISTA, 

2012, p. 196). 

Baptista (2012, p. 188) analisa que:  

 

Em síntese, na perspectiva de sistema, a organização das ações 
governamentais e da sociedade em face de determinada questão-foco 
precisa ser concebida e articulada como uma totalidade complexa, composta 
por uma trama sociopolítica operativa: um sistema agrega conjuntos de 
sistema espacial e setorialmente diferenciados.  

 

Salienta-se que é preciso a construção de uma rede relacional, tecida na 

própria dinâmica das relações entre as organizações, intencionalmente articulada 

entre os vários atores que operam as ações nas diferentes instâncias e instituições 

desse sistema. Baptista (2012) mostra que a qualidade dessa operação é definida 

pela “disposição dos participantes de atuarem integradamente tendo em vista o 

objetivo comum” (BAPTISTA, 2012, p.189), e completa sobre a seriedade de se criar 

ambientes de debate no sentido da definição de um acordo programático partilhado 

por todos. 

Nesse sentido, a atuação articulada necessita afiançar o dinamismo do Sistema 

de Garantia de Direitos e consequentemente a proteção integral de todas as crianças 

e adolescentes, especialmente as que estão com seus direitos violados ou 

ameaçados, sem desconsiderar o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Este é o grande desafio enfrentado pelas instituições que compõem tal 

sistema.  

Melo (2010, p.54) assegura que,  
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A rede sugere articulação, conexão, vínculos, ações complementares, 
relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços, 
convergências. Ao se pensar a rede de garantia de direitos em uma 
perspectiva de Proteção Integral é essencial considerar que a união de 
esforços individuais ou institucionais criará um conjunto mais forte do que a 
mera soma de esforços, levando a uma sinergia. Para isto, os atores devem 
informações, bem como compartilhar capacidade e recursos. Entretanto, a 
corresponsabilidade gerada não elimina conflitos (inclusive de poder) e a 
relação de igualdade não dispensa a utilização de mecanismos de gestão.  

 

Diante do exposto, a consolidação do Sistema de Garantia de Direitos está 

pautada na valorização do sujeito infanto-juvenil que recebe apoio através da 

construção do ECA enquanto dispositivo legal que objetiva garantir a proteção de 

criança e adolescente em todos os contextos em que estão inseridos. Entretanto, é 

imperioso se fazer uma reflexão crítica acerca da efetivação dos direitos de tais 

sujeitos tanto a nível nacional, regional e local, considerando o cenário atual de 

minimização e precarização das políticas públicas e compressão dos direitos sociais. 

 

2.8 O TRABALHO INTERSETORIAL 
 

Entende-se que quando os profissionais que apresentam competência para 

trabalharem com todos os envolvidos na violência sexual intrafamiliar (psicólogos, 

juízes, promotores, advogados, assistentes sociais, pedagogos, professores, 

pediatras, psiquiatras) trabalham multiprofissionalmente, e em redes, os diagnósticos 

dos casos de violência, que elaboram, possuem maior eficácia do que os pareceres 

elaborados somente por um profissional de uma única categoria. 

Acredita-se que cada categoria profissional apresenta condições de prestar, 

com qualidade, atendimento às vítimas de violência sexual intrafamiliar no âmbito que 

for de sua competência. O trabalho interdisciplinar, com vários profissionais é 

relevante. Dessa forma, as crianças e os adolescentes, que sofreram violência, 

poderão se reabilitar, tanto fisicamente, como socialmente e psicologicamente, e o 

agressor poderá ser punido na forma da lei e receberá acompanhamento adequado, 

através de ações reflexivas, educativas e restaurativas. 

O modelo interdisciplinar segundo Ferrari (2002, p.300) 

 

Caracteriza-se numa opção de copropriedade, de intercâmbio, podendo-se 
atingir o grau de incorporação dos resultados de uma especialidade por 
outras, com empréstimos mútuos de instrumentos e técnicas metodológicas, 
com uma integração real das disciplinas. 
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A atuação de profissionais, envolvidos com a violência sexual contra crianças 

e adolescentes deve estar imbuído de um referencial teórico específico e atualizado. 

Devem-se buscar experiências da prática profissional realizada pelas várias equipes 

institucionais dos diversos setores da sociedade, tais como: saúde, educação, 

entidades jurídicas, sociais. 

De acordo com Azevedo e Guerra apud Ferrari por meio da criação de 

metodologias próprias: 

 

O olhar do profissional se torna mais instrumentalizado e, com isso, o vínculo 
infância-violência doméstica no Brasil possa tornar-se cada vez mais frágil 
num futuro próximo (AZEVEDO, GUERRA apud FERRARI, 2002, p.301). 

 

Na busca de aperfeiçoamento da prática do atendimento multidisciplinar, o 

trabalho em rede se constitui o melhor mecanismo para a interrupção da violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Faleiros (1998, p.55) traz que  

 

O desmonte da violência é um processo complexo que envolve pessoal 
formado, equipes articuladas, redes construídas, cultura autoritária 
modificada, crianças e jovens realizados e felizes, sexualidade responsável, 
famílias responsáveis no cumprimento de suas funções de formação da 
identidade, de proteção e socialização.  

 

Quando se fala em redes, seus significados são diversos.  

 

Nas perspectivas das redes democráticas, estas redes se formaram nos anos 
90, em espaços estratégicos para que o governo e sociedade civil pudessem 
implementar a política de proteção e garantia de direitos de crianças e 
adolescentes, previsto no ECA e na Constituição.  
Nessa conjuntura, a noção de redes foi compreendida como um espaço de 
formação de parcerias, cooperações e articulações dos sujeitos institucionais, 
no âmbito público e privado (FERRARI, 2002, p. 298). 

 

O conceito de rede para Gonçalves apud Guará et al (1998) é o de que, 

 

Até algumas décadas atrás, usávamos o termo rede na administração pública 
ou privada para designar uma cadeia de serviços similares, subordinados em 
geral a uma organização-mãe que exercia a gestão de forma centralizada e 
hierárquica. Hoje, uma rede pode ser o resultado do processo de agregação 
de várias organizações afins em torno de um interesse comum, seja na 
prestação de serviços, seja na produção de bens. Neste caso, dizemos que 
as unidades operacionais independentes são 'credenciadas' e 
interdependentes com relação aos processos operacionais que compartilham 
(GONÇALVES apud GUARÁ et al, 1998, p. 13). 
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Na área da criança e do adolescente define-se rede como um 

 

Conjunto integrado de instituições governamentais, não governamentais e 
informais, ações, informações, profissionais, serviços e programas que 
priorizem o atendimento integral à criança e adolescente na realidade local 
de forma descentralizada e participativa (HOFFMANN et al, 2000, p. 6). 

 

O termo rede sugere a ideia de conexão, articulação, vínculos, ações de 

interdependência, parcerias de serviços para garantir a integralidade da atenção aos 

segmentos sociais vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal. 

A articulação da rede da denúncia com a rede de proteção exige organização 

do sistema de atendimento, prevenção e responsabilização. 

Ferrari (2002) avalia que o sistema de notificação de denúncias, no Brasil, ainda 

é frágil. Para ela, o segredo, a culpa e a omissão, são comportamentos ainda usuais 

no âmbito da família, do vizinho e da população local e traduzem, na prática, uma 

dificuldade em materializar a denúncia. 

Para Sanderson (2008) 
 

É essencialmente necessário um foro no qual se possa falar sobre o abuso 
sexual de crianças, junto com uma campanha de educação e saúde pública 
nacional adequadamente apoiada pela mídia. O acesso ao conhecimento 
correto e a compreensão do abuso sexual contra crianças capacitam pais e 
professores, que, por sua vez, capacitam as crianças a prevenir o abuso 
sexual. Essa campanha precisa se desenvolver paralelamente às mudanças 
no sistema de justiça criminal e no tratamento de pedófilos. Somente com 
essas mudanças, combinadas às iniciativas da comunidade, poderemos 
verdadeiramente proteger as crianças do abuso sexual e caminhar em 
direção à prevenção de crimes sexuais contra elas (SANDERSON, 2008, p. 
285).  

 

A rede intersetorial deve articular ações das políticas públicas de educação, 

saúde e assistência social e congregar conselhos tutelares, hospitais de referência às 

vítimas de violência sexual intrafamiliar, delegacias e varas especializadas em crimes 

contra crianças, dentre outras instituições que atuam como parceiras na proteção da 

população infanto-juvenil. 

Sanderson (2008) aponta a importância da mídia nas campanhas de prevenção 

como mais uma parceria que deve estar articulada à rede de proteção. 

 

É essencial que a mídia colabore com todas as campanhas nacionais de 
educação de saúde pública, apoiando as mensagens e divulgando a 
informação adequada. A mídia exerce poderosa influência na formação e 
perpetuação de atitudes e crenças. Também tem a capacidade de distorcer 
fatos e manipular a opinião pública, explorando temores da população e 
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alimentando preconceitos. É imperativo que a mídia se prive de conspirar com 
a exploração do sentimento público, algo que os abusadores sexuais de 
crianças também fazem em grau elevado com a exploração sexual de 
crianças. Essas conspirações refletem a manipulação e a decepção vistas no 
processo de aliciamento e, no final das contas, implicam a mídia no abuso 
sexual delas (SANDERSON, 2008, p. 290). 

 

Sanderson (2008) observa ainda que a mídia deve ser mais influente no sentido 

de realizar uma orientação coletiva de energias para o cerne do problema, que é a 

proteção da criança e a prevenção contra a violência sexual de crianças, ao invés de 

identificar e humilhar os pedófilos e notificar a comunidade. “Reportagens indicando 

programas de tratamento e iniciativas de reabilitação podem produzir mudanças e são 

cruciais” (SANDERSON, 2008, p. 293). 

Na estrutura em rede não há delegação de poder, apenas diferenciação de 

funções, com pessoas e papel facilitadores de mediações nas relações da rede e de 

seus participantes. 

A intersetorialidade é um dos pilares do trabalho a ser implementado para 

contribuir e orientar as estratégias adotadas pelo grupo de profissionais que atuam 

diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência, e é compreendida 

como “a articulação de conhecimentos, experiências, para que se realize, planeje, 

avalie as ações de interesse público, buscando uma sinergia em situações complexas” 

(INOJOZA, 1999, p.116). 

De acordo com Inojoza (2001) para atuar em rede intersetorial é necessário 

uma 

 

Mudança de paradigma, que significa uma reforma do pensamento: é preciso 
pensar de outro jeito, para criar, de fato, um paradigma com foco na 
complexidade, na compreensão da diversidade e, com certeza, na questão 
da comunicação. [...] e não se trata de desprezar ou de ignorar as disciplinas, 
mas de promover uma comunicação verdadeira entre elas (INOJOSA, 2001, 
p. 106).  

 

Para Ferrari e Vecina (2002), o compromisso dos profissionais envolvidos 

representa a criação de um modelo funcional em que cada um se apropria de uma 

parte na responsabilidade de atuação de sua prática específica e todos estão juntos 

no combate da violência de crianças e adolescentes. 

Nas últimas décadas, várias organizações da sociedade civil (OSC) que atuam 

na área da violência contra crianças e adolescentes, têm se mobilizado, para que as 

políticas públicas, integradas e especializadas no enfrentamento de tal fenômeno, 
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sejam implementadas. A partir da década de 1990, pela articulação de programas em 

diferentes níveis governamentais e da constituição de entidades não governamentais, 

as políticas sociais brasileiras começaram a ser pensadas com o intuito de se resgatar 

a cidadania das crianças e dos adolescentes. O Brasil vem estreitando relações com 

outros países e atuando em vários fóruns internacionais com o objetivo de reprimir a 

violência intrafamiliar infanto-juvenil. 

O enfrentamento à violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

traz desafios às políticas públicas, principalmente o de sensibilizar os profissionais 

quanto a sua responsabilidade, em garantir os direitos humanos de crianças e 

adolescentes. Como também, o desafio de romper com a herança histórica, que 

marcou o atendimento setorializado e fragmentado da população infanto-juvenil no 

Brasil. 

Percebe-se que as políticas públicas intersetoriais ainda estão em processo de 

construção e que as características destas políticas dependerão do diálogo e da 

mobilização entre os diferentes setores da sociedade civil organizada com o Estado. 

Também da atuação compartilhada dos agentes públicos envolvidos com o 

enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. 

 

Contudo, sua realização vai depender das mudanças de práticas e valores 
organizacionais, que permitirão ao discurso intersetorial ganhar concretude, 
mediante o respeito às diferenças e à incorporação das contribuições de cada 
política social no entendimento e na superação dos problemas sociais 
(JUNQUEIRA, 2004, p. 28).  

 

O trabalho em equipe, formado por profissionais de várias áreas, 

representantes de diversas disciplinas, vem sendo visto como um modelo ideal para 

que seja realizado um bom atendimento com relação a todos os envolvidos na 

violência sexual intrafamiliar. 

 

2.9 AGRESSOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 O agressor da violência sexual contra crianças e adolescentes é uma pessoa 

querida pela criança e alguém que ela deposita confiança, pois o fenômeno acontece 

no ambiente familiar, no seio da família. Pelos agressores estarem tão próximos, a 
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ingenuidade da infância pode fazer com que as vítimas não desconfiem que pessoas 

com quem têm tanto vínculo possam lhes fazer algum mal, prejudicando o seu 

desenvolvimento. 

Nos casos de violência sexual intrafamiliar, segundo Saffioti (1989a), “muitas 

vezes a menina não sabe que certas carícias são próprias do amor sexual e não do 

amor filial. Ademais, se é o pai que as pratica, deve tratar-se de algo bom e 

socialmente aprovado, já que o pai só deseja o ‘bem’ da filha. ” (SAFFIOTI, 1989ª, p. 

60 - 61). 

As crianças, por não saberem a real distinção de um toque de afetividade e um 

toque de sexualidade, podem acabar naturalizando os atos de violência sexual que 

recebem de seus familiares e os encararem como sendo algo normal que ocorre 

cotidianamente.  

Para Santos (1991, p. 47), o abusador sexual apresenta as seguintes 

características: 

 

• Geralmente habita o mesmo teto. 

• Geralmente é do sexo masculino e frequentemente responsável pela 
criança ou exerce uma autoridade sobre a mesma. 

• Geralmente é o próprio pai ou parente responsável. 

• Geralmente tem inteligência normal e não é psicótico. 

• Pode ser portador de distúrbios de personalidade, complexos de 
inferioridade, dependência e impotência. 

• É incapaz de controlar seus impulsos sexuais, tendo como condições 
facilitadoras o alcoolismo e o uso de drogas. 

• Pode ser uma vítima da chamada família ‘conflituosa’, onde existe o papel 
materno facilitador como a passividade, a rejeição, a frigidez sexual e o papel 
da ‘criança sedutora’. 

 

Cabe ressaltar que é comum os abusadores sexuais de crianças e 

adolescentes colocarem a culpa na criança, afirmando que a criança é que provocou 

a situação, pois o seduziu. No entanto, uma criança não possui nenhuma capacidade 

de seduzir um homem, não sendo uma “ninfeta demoníaca” (termo utilizado pelos 

estudiosos da área), como muitos costumam dizer tentando se livrar do crime que 

cometeram.  

Furnis (1993, p. 37 - 38) salienta que 

 

As pessoas que abusam sexualmente de crianças sabem que o abuso é 
errado e de que constitui crime; a pessoa que abusa sexualmente sabe que 
o abuso é prejudicial à criança. Apesar disso, o abuso acontece; o abuso 
sexual, como outras adições, não cria primariamente uma experiência 
prazerosa, mas serve para o alívio de tensão; o processo é conduzido pela 
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compulsão à repetição; os sentimentos de culpa e o reconhecimento de estar 
prejudicando a criança podem levar a tentativa de parar o abuso; o aspecto 
sexual egossintônico do abuso sexual dá à pessoa que abusa a ‘excitação’ 
que constitui o elemento aditivo central; a gratificação sexual do ato sexual 
ajuda a evitação da realidade e apoia uma baixa tolerância a frustração, 
mecanismos frágeis de manejo e funções de ego frágeis; os aspectos 
egossintônicos e sexualmente excitantes do abuso sexual da criança e o 
subsequente alívio de tensão criam dependência, para ela própria e para o 
mundo externo, independentemente de ameaças legais; a tentativa de parar 
o abuso pode levar a sintomas de abstinência tais como ansiedade, 
irritabilidade, agitação e outros sintomas.    

 

O mesmo autor ainda destaca que assumir a autoria do abuso sexual como 

uma realidade psicológica pode ser ameaçador para a pessoa, uma vez que este foi 

levado a cometer o abuso pela fragilidade do seu ego, e isso faz com que seja difícil 

assumir a responsabilidade sobre os seus atos. O agressor nega psicologicamente o 

abuso, como expressão da evitação da realidade, mesmo que tenha confessado o 

crime no momento do julgamento (FURNISS, 1993). 

Schmickler (2006) salienta que as ações de um pai abusador continuarão a 

serem repetidas enquanto este não for interditado judicialmente ou for ajudado a 

questionar-se. Afirma que “Ele também precisa ser ajudado, sobretudo para evitar 

reincidências que vitimizem, revitimizem uma criança e provoquem traumas dolorosos 

em sua vida” (SCHMICKLER, 206, p. 258). 

Nesse sentido, acredita-se que surtirá resultados significativos quanto ao 

enfrentamento da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes quando 

se instaurar uma cultura de intervenção psicossocial por meio da participação dos 

envolvidos nos conflitos familiares, quando o grupo familiar em sua totalidade possa 

ser ouvido e atendido de forma radical e contundente acerca das relações violentas, 

com clareza das consequências danosas ao desenvolvimento humano e social dos 

entes envolvidos. 

Quando se analisa as medidas judiciais e sociais aplicadas aos agressores dos 

vários tipos de violência praticados contra a população infanto-juvenil, emerge 

elementos que subsidiam um repensar dos aspectos que vão desde a recriminação 

do ato praticado, mas mais enfaticamente sobre o praticante dos atos violentos, como 

também sobre os desdobramentos nas vítimas e as consequências nas futuras 

gerações.  

O fenômeno da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

transita no paradoxo entre a proteção social integral assegurada ao segmento por 

meio das políticas públicas em que a violência é escopo especifico de programas e 
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intervenções e seu enfrentamento, de um lado, e do outro lado, um personagem do 

fenômeno tratado como no passado, o agressor vem sendo tratado mais pela relação 

direta entre crime e pena. Ao se avaliar esse paradoxo, questões surgem acerca do 

atendimento ao agressor. Esses fatos demonstram que se chega a um tempo que não 

se deve tratar somente a vítima da violência, mas também do seu agressor. A priori, 

pode-se depreender que o enfrentamento ao ciclo da violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes, possa ser alcançado, se o agressor também for 

conduzido por meio de processos enfáticos, para além das penas ora aplicadas. 

 

2.10 TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO BRASIL COM OS AGRESSORES 

 

As intervenções de tratamento ao agressor, aqui se seguindo a lógica da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), seja homem ou mulher, é uma parte 

importante das ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes, mas que não é objeto de uma política pública e ações contundentes e 

obrigatórias para o agressor. As intervenções são pontuais como as a seguir 

enunciadas. 

Sob indicação de pesquisadores e estudiosos da violência sexual 

intrafamiliar, usar a perspectiva de gênero no trabalho de responsabilização de 

homens agressores, é um ato primordial para prevenção de novas violências. 

 A Lei nº. 13.010, de 26 de junho de 2014, também conhecida como Lei Menino 

Bernardo, que altera a Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), estabelece que a criança e o adolescente tenham o direito de serem 

educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou 

degradante, além de prever medidas para os pais agressores e determinar à União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que esses deverão atuar de forma 

articulada na elaboração das políticas públicas e na execução de ações destinadas a 

coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas 

não violentas de educação de crianças e adolescentes. 

 Nesse sentido, a Lei Menino Bernardo altera o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, acrescentando o artigo 70-A, que preconiza que os entes federativos de 

forma articulada incluam ações que visem à garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e 

responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a 



71 

 

orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante nesse processo educativo. Sendo assim, centros e serviços para realizar 

atividades reflexivas, educativas e pedagógicas voltadas para os agressores devem 

ser implementados. Os resultados esperados seriam a responsabilização dos autores 

de violência intrafamiliar, em paralelo com a desconstrução de estereótipos de gênero 

e a conscientização de que a violência contra crianças e adolescentes, além de ser 

um crime grave, é uma violação epidêmica de direitos humanos.  

Dessa maneira, essas intervenções se somariam as ações educativas e 

preventivas que buscam conter e coibir a questão da violência sexual intrafamiliar em 

duas frentes – evitando que o agressor volte a cometer violências, de forma mais 

imediata, mudando mentalidades, para resultados no médio prazo.  

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, publicado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2002, recomenda diversas ações para a 

prevenção da violência intrafamiliar. Mencionam-se aqui algumas delas: abordagem 

de apoio às famílias, envolvendo treinamento parental; visitas domiciliares; serviços 

intensivos de preservação de famílias onde ocorram maus-tratos; serviços voltados 

para as vítimas com cuidado terapêutico diário e terapias individuais; trabalhos em 

grupos e em família; serviços para crianças que testemunham violência, pois estão 

sujeitas a reproduzirem tal prática; serviços para adultos que foram vítimas de abuso 

quando crianças; educação continuada para profissionais que atuam na área da 

saúde e educação; programas educacionais para evitar o abuso sexual; campanhas 

educativas e de prevenção para modificar as atitudes e os comportamentos da 

comunidade (KRUG, 2002).  

Sob esses indicativos, lembra-se que as abordagens tradicionais para 

as situações de violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, apenas 

focavam em ações de proteção e apoio às vítimas e unicamente a punição para os 

autores das diversas formas de violência.  

No Brasil, ações vêm sendo desenvolvidas por setores governamentais e por 

organizações da sociedade civil direcionadas aos agressores. No Estado do Paraná, 

na capital Curitiba, a organização da sociedade civil Associação Fênix, realiza 

atendimentos psicológicos individuais e em grupos com os autores de violência por 

meio de reuniões multidisciplinares. Em São Paulo, o Instituto NOOS também realiza 

trabalho com os agressores, tendo como objetivo o desenvolvimento e a difusão de 

práticas sociais sistêmicas voltadas para a promoção da saúde dos relacionamentos 
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nas famílias e nas comunidades. Essas ações visam colaborar com a prevenção da 

violência sexual intrafamiliar. As atividades desenvolvidas objetivam oferecer 

condições para que os homens que cometem violências repensem seus papéis nas 

relações de gênero e, consequentemente, adotem atitudes e comportamentos não 

discriminatórios em seus relacionamentos familiares e afetivos.  

Trata-se de ações importantes e desafiadoras, porém, as principais 

barreiras para que se efetivem, são recursos de custeio aos programas, como 

também as sensibilizações das esferas do Estado sobre a necessidade 

de tais medidas. Mas um dos entraves ao desenvolvimento das ações diz 

respeito a resistência da participação dos agressores para um processo de 

desconstrução da cultura patriarcal e violenta (SANDERSON, 2008). 

As intervenções são pontuais, geralmente nos centros de justiça, por 

determinação judicial, conduzidas por juízes, profissionais do Serviço Social e 

Psicologia, mas que sofrem dos interferentes citados acima.  

Diante desse processo que se encaminha para uma possível visibilidade, 

entende-se que adotar mudanças culturais em processos arraigados em posições 

teóricas e legais, sobre quem são e como devem ser atendidos os agressores da 

violência sexual intrafamiliar, deve ser fortalecido pelo aporte de profissionais que 

atuam nessa área para fazerem conexão entre diversos serviços de atendimento aos 

membros da família envolvidos nas práticas de violência. 

Ainda, o processo deve considerar e acatar modificações na forma de abordar 

o problema e em formular as políticas públicas. Devem-se privilegiar as relações 

familiares e comunitárias como foco das políticas públicas de saúde, educação e 

assistência social, para se iniciar um campo e a intersetorialidade necessária, aliadas 

ao conjunto de setores e entes da justiça que cumprem suas atribuições prerrogativas 

em consonância com as políticas públicas.  

 

2.11 ASPECTOS PROCESSUAIS QUANDO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A vítima de violência sexual encontra-se inferiorizada em relação ao agressor, 

sua fragilidade a torna inerte, abrindo-se, segundo Walkíria Machado Rodrigues apud 

Veronese (2005), uma larga passagem para a impunidade.  

Walkíria Machado Rodrigues apud Veronese (2005) aponta que  
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[...] se a ordem legal vigente dispõe com tanta clareza o dever de coibir os 
abusos contra a dignidade da criança e do adolescente (incluindo-se nesse 
conceito os crimes contra a liberdade sexual), passa a ser dever dos agentes 
da justiça a implantação da ação penal pública incondicionada nos casos aqui 
tratados, atendendo-se nada mais que à vontade expressa da lei (WALKÍRIA 
MACHADO RODRIGUES apud VERONESE, 2005, p.162). 

 

Tendo em vista tal situação, a jurisprudência pátria adotou algumas 

inovações, alargando a ação penal pública nos crimes sexuais quando presentes a 

violência real ou a grave ameaça. Trata-se de norma cogente, imperativa, que obriga 

a punição dos autores dessa espécie de crimes.  

 

O que se verifica é que a ordem legal presente, em consonância com a 
doutrina da proteção integral, confere ao Estado o poder/dever de promoção 
da persecução penal nesses casos (VERONESE, 2005, p.160). 

 

A prova pericial é um marco decisivo para a constatação da violência. O termo 

“perícia” origina-se do vocábulo latino peritia, que significa habilidade técnica, 

especial, que uma pessoa possui para avaliar fato determinado, que importam para a 

caracterização de um ato delituoso, de um crime (VERONESE, 2005, p. 180). 

No caso de inquérito, a iniciativa para a realização da perícia será sempre da 

autoridade policial. Se já instaurada a ação penal, a iniciativa será do juiz, podendo 

agir de ofício ou por provocação das partes, desde que necessária ao esclarecimento 

da verdade.  

A perícia será elaborada por um perito, que é um auxiliar da justiça, sem 

impedimentos ou incompatibilidades para atuar no processo, que emite um juízo de 

valor sobre um dado específico e auxilia o magistrado na elucidação de controvérsias.  

A perícia irá se corporificar por meio de um documento escrito pelo perito, 

denominado de laudo pericial, o qual constará o resultado do exame. 

Nos crimes sexuais, especificamente no estupro, sempre que possível são 

feitos exames de corpo de delito, tendo em vista, serem crimes materiais. No entanto, 

algumas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, por, não deixarem 

marcas, vestígios, dificultam o processo de conhecimento do abuso.  

Diante disso, a prática forense, criou e tem formulado uma série de quesitos 

exemplificativos com a intenção de facilitar a constatação ou não desses ilícitos. 

Veronese (2005) coloca como mais comuns os seguintes questionamentos: 
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1°) A presença de sinais que atestem a prática de conjunção carnal ou atos 
libidinosos; 
2°) A subsistência de elementos que atestem o uso de violência física, 
capazes de gerar a presença de lesões, escoriações, e qual o meio 
empregado; 
3°) Se da violência resultou para a vítima a incapacidade para as ocupações 
habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou debilidade 
permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente 
para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda, ou inutilização de 
membro, sentido ou função, ou deformação permanente, ou aborto 
(VERONESE, 2005, p.181-186). 

 

O interrogatório é ato processual constante na instrução de crimes de 

violência sexual contra a criança e o adolescente. Por acontecer nas relações 

domésticas, e ser praticado às escondidas, as informações trazidas pela vítima e pelo 

acusado são de extrema importância. O interrogatório possui conforme afirma a 

doutrina e a jurisprudência majoritária dupla natureza: serve como meio de prova, 

propiciando a obtenção de elementos que venham a contribuir para o esclarecimento 

do delito, e ainda, como ato de defesa, pois, é uma oportunidade que o acusado tem 

de declarar sua inocência perante o julgador, ou explicar os reais motivos que o 

levaram a cometer o crime (VERONESE, 2005). 

Demonstra Veronese que o acusado, na tentativa de descredibilizar a vítima 

e abrir campo para a inversão ilegal do ônus da prova, alega no interrogatório que: 

 

a) O argumento de que a menina é do tipo corrompida, não mais virgem; 
b) A teoria de que a autora do crime é outra pessoa não imputada nos autos; 
c) Mantiveram o relacionamento, mas, com o consentimento da vítima: a 
teoria da criança sedutora; 
d) O ato praticado não foi o alegado na peça da acusação: a tentativa de 
minimizar o grau da repulsa social (VERONESE, 2005, p.190-193). 

 

Ainda, a confissão, que é o reconhecimento espontâneo por parte do acusado 

da prática do delito que lhe está sendo imputado, pode ser prestada em juízo durante 

o interrogatório. Ou ser extrajudicial, ou seja, colhida perante a autoridade policial, a 

qual será reduzida a termo e assinada por 02 (duas) testemunhas que lhe tenham 

presenciado. O juiz deverá confrontar a confissão com os demais elementos 

probatórios, a fim de constatar sua sinceridade ou não. O magistrado poderá 

considerar a confissão, no todo ou em parte, se analisando as demais provas, possuir 

motivos suficientes para isso. É permitido ao acusado retratar-se. O juiz poderá acatar 

parcialmente a confissão, com o fim de reconhecer a autoria (VERONESE, 2005, p. 

196). 
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A prova testemunhal está prevista no Código de Processo Penal, sendo um 

dos meios de prova mais utilizados para a averiguação de delitos. Todavia, a doutrina 

jurídica denomina-a como uma prova frágil, uma vez que é prestada por um ser 

humano, sendo este passível de erros.  

 

No que concerne aos crimes de estupro [...] cometidos contra crianças e 
adolescentes, para surpresa, a prova testemunhal é muito utilizada, não 
propriamente para descrever o fato, já que na maioria acontece às 
escondidas, livre dos olhos alheios; mas, para relatar sobre a pessoa do 
acusado e da vítima, por exemplo, sua conduta, como a/o ofendida (o) foi 
encontrado após o crime, ou a reação do agressor ao ser apontado como 
autor do crime, etc. Há também as declarações de parentes e amigos, de 
ambas as partes, especialmente quando se trata de abuso/vitimização sexual 
familiar (VERONESE, 2005, p.204-205). 

 

Os familiares poderão corroborar às declarações do acusado ou da vítima e 

ajudar na apuração do delito, enriquecendo a instrução com dados importantes. As 

testemunhas devem se conscientizar que irão afirmar ou não a ocorrência de um crime 

e imputar ou não ao acusado tal responsabilidade, seu testemunho poderá embaçar 

uma condenação ou absolvição (VERONESE, 2005). 

As declarações da vítima são de fundamental importância para esclarecer 

claramente peculiaridades do ato delituoso. No entanto, esta situação revela-se 

paradoxal se analisar que o ofendido é a pessoa mais indicada para detalhar o delito 

com habilidade, ao mesmo tempo em que, também se torna suspeito, já que sua 

narração, tomada pela dor da ofensa, está carregada pela ansiedade de que o 

agressor seja condenado. A vítima não fica sob juramento. O julgador calcou-se em 

determinados fatores de âmbito moral e social para lhe imputar um teor de crédito 

como, por exemplo: formação moral da vítima; maneira como foram prestadas as 

declarações (firmes e coerentes); ligações entre as suas declarações e a do acusado, 

pontos de conexão; sua relação com o agressor, a natureza do crime; a idade da 

vítima, imaginação infantil (mistura entre a realidade e a fantasia), que as declarações 

de uma criança são defeituosas, imaturas, frágeis e inseguras a confrontar com a 

declaração do acusado (VERONESE, 2005, p. 208-213).  

Cabe àquele que alegar o fato, provar, apresentar o ônus da prova conforme 

discorre o dispositivo legal do Código de Processo Penal (CPP) de 1941. O magistrado 

intervém na atividade processual, requisitando perícias, a oitiva novamente de 

testemunhas, fazendo tudo que achar pertinente a conclusão do processo.  
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O juiz deve usufruir de todos os meios probatórios possíveis para averiguar a 

veracidade dos fatos, mas, tristemente, a prática que se observa nas Varas Criminais, 

quando se trata de casos de violência sexual de crianças e adolescentes é a de que 

se costuma somente dar atenção às provas comumente colhidas nesse tipo de delito, 

que são: declarações da vítima, do acusado e depoimentos de testemunhas, quase 

sempre amigos das partes, com interesse na causa.  

É importante ressaltar que no Processo Penal, para que seja proferida uma 

sentença condenatória, é necessário que haja prova da existência de todos os 

elementos objetivos e subjetivos da norma penal e, ainda, da inexistência de qualquer 

elemento capaz de excluir a culpabilidade e a pena. 

O princípio do favor rei orienta o magistrado, que na dúvida, prevaleça o 

interesse do réu.  

 

O princípio do favor rei é também conhecido como princípio do favor 
inocentiae, favor libertatis, ou in dubio pro reo, podendo ser considerado 
como um dos mais importantes princípios do Processo Penal, pode-se dizer 
que decorre do princípio da presunção de inocência. O referido princípio 
baseia-se na predominância do direito de liberdade do acusado quando 
colocado em confronto com o direito de punir do Estado, ou seja, na dúvida, 
sempre prevalece o interesse do réu. O mencionado princípio deve orientar, 
inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de 
duas interpretações antagônicas, deve-se escolher aquela que se apresenta 
mais favorável ao acusado (BRAMBILLA, 2013, p. 01). 

 

Havendo insuficiência de provas para a condenação, o juiz deverá prolatar 

sentença penal absolutória. O Estado Democrático de Direito, tutela a liberdade, 

sendo assim, é melhor a possível absolvição de um culpado, do que uma possível 

condenação de uma pessoa inocente. 

O magistrado pode ter a oportunidade de ouvir psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos, pediatras, psiquiatras, enfim, equipe técnica multiprofissional, para 

averiguar as narrações prestadas e a veracidade dos fatos.  

 

A estrutura do Poder Judiciário e o desconhecimento dos operadores 
jurídicos impedem que ciências como a Psicologia Judiciária participem da 
atividade jurisdicional, colaborando para a elucidação do caso concreto. O 
juiz, no universo de uma vara criminal, diante de tantas e complexas 
divergências interpretativas, esquece-se que sua tarefa, mais do que dizer o 
direito é realizar a Justiça, e que esta não se reduz à lei, ao direito positivo, 
mas à elucidação de um problema social de maneira ética e humana 
(VERONESE, 2005, p.213). 
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As estratégias dos meios probatórios devem ser revistas quando se trata de 

crianças e adolescentes abusados sexualmente, tendo em vista que as manifestações 

desta violência se apresentam cada vez mais de forma velada.  

Sanderson (2008) aponta que o sistema de justiça criminal precisa orientar os 

casos reais de abuso sexual contra crianças, implementando reformas apropriadas. 

Explicita que: 

 

Há uma necessidade enorme de assegurar que todos os profissionais 
envolvidos no sistema de justiça criminal, entre eles advogados, promotores 
e juízes, recebam treinamento adequado sobre o abuso sexual contra 
crianças, para que tenham uma compreensão mais profunda sobre as 
questões complexas envolvidas nele, tais como padrões de abuso, diferenças 
entre abuso sexual familiar e abuso externo à família, impacto do abuso 
múltiplo e organizado, bem como os efeitos emocionais e psicológicos do 
abuso sexual sobre a criança e, mais tarde, sobre os sobreviventes adultos. 
Somente depois que tudo isso estiver adequadamente compreendido é que 
os profissionais do sistema de justiça criminal poderão tomar decisões 
apropriadas e implementar mudanças legislativas que protejam de fato a 
criança e estimulem a prevenção de abuso sexual contra crianças em seus 
países (SANDERSON, 2008, p.300). 

 

Os modos de atuação dos operadores do Direito devem se amoldar a uma 

nova visão do exercício da função jurisdicional. Os magistrados e demais atuantes da 

área jurídica devem se abster de estereótipos estanques que representam o entrave 

do exercício da justiça e da cidadania. 

 

  



78 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo da dissertação foi escrito segundo procedimento metodológico que 

de acordo com Marconi e Lakatos, a finalidade da atividade científica é a obtenção da 

verdade, através da comprovação de hipóteses, que por sua vez, são pontes entre a 

observação da realidade e a teoria científica que explica a realidade. Para que isso 

ocorra de modo adequado, é preciso que se acrescente um método de trabalho, ou 

seja, um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 

e economia, permitam alcançar os objetivos - conhecimentos válidos e verdadeiros - 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista (MARCONI E LAKATOS, 1996, p. 41-42). 

De acordo com Minayo (2015) a metodologia de pesquisa abrange ao mesmo 

tempo a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua 

capacidade pessoal e sua sensibilidade). 

Em relação ao processo de pesquisa utilizado, o método de investigação 

filosófica adotado foi o Materialismo Histórico Dialético, de Karl Marx, pois o mesmo 

analisa os contextos históricos, é dinâmico, pondera as evoluções e as contradições 

de uma dada realidade, os múltiplos determinantes socioeconômicos dos fenômenos 

e as relações sociais. “A dialética trabalha com a valorização das quantidades e da 

qualidade, com as contradições intrínsecas às ações e realizações humanas, e com 

o movimento perene entre parte e todo e interioridade e exterioridade dos fenômenos” 

(MINAYO, 2015, p. 24).  

A partir da concepção materialista da realidade, por meio do método de análise 

dialética propôs-se abordar o cenário e a superação do fenômeno violência sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes, buscando a abrangência do processo 

histórico das mudanças e dos conflitos sociais, investigando a realidade dinâmica que 

se encontra em constantes alterações. 

O método investigativo utilizado foi o dedutivo, que parte do geral para o 

particular. Nesse sentido, se induz que os fatos que ocorrem no Brasil, também, 

acontecem no Estado do Paraná. 

A pesquisa fundamentou-se quanto a sua natureza, como uma investigação 

aplicada. Gera conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de um 

problema específico. Busca contribuir para fins práticos com soluções para os 
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problemas reais, além de transformar em ações concretas as análises dessa 

dissertação. 

Esse estudo foi exploratório-explicativo, pois na fase preliminar foram 

explorados os conceitos e as informações sobre a Violência Intrafamiliar contra 

Crianças e Adolescentes. Na fase seguinte, explicou-se todos os fatos observáveis 

após a coleta dos dados. 

Essa pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa 

considera a existência de uma relação dinâmica entre mundo real e sujeito. Em que 

pese, a utilização da abordagem qualitativa se dá na coleta de dados explicados e 

analisados devido às falas e opiniões dos relatos dos atores investigados. 

Durante todo o processo de pesquisa, a visão de mundo do pesquisador deve 

estar baseada à luz de teorias, para que haja apreensão e entendimento da realidade 

abordada, neste sentido, foram adotados os procedimentos: bibliográfico e 

documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios impressos e digitais, como 

livros, artigos científicos, rede mundial de computadores, relacionados ao tema 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 

já se estudou sobre o assunto. A pesquisa documental recorreu a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais.  

A amostragem utilizada foi a intencional, pelo procedimento bola de neve, o 

qual usa os métodos probabilísticos para selecionar grupos de observações e localizar 

outros grupos com a mesma similaridade e, assim, forma-se um conjunto como forma 

de bola de neve (COOPER, SCHINDLER, 2003). 

Com relação à coleta de dados, a mesma se deu em fontes primárias e 

secundárias. Na fonte primária, foram aplicados questionários, com perguntas 

fechadas e abertas onde os participantes puderam discorrer sobre o tema tratado sem 

se prender à indagação estabelecida. 

O roteiro das entrevistas (em apenso) foi elaborado contendo questões 

problema dessa pesquisa. Já em relação aos dados secundários foram explorados os 

projetos de atendimento aos agressores que praticam violência sexual intrafamiliar, 

que vem sendo executados nas três comarcas pesquisadas, trazendo informações 

pertinentes à temática. 
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Toda análise tem como objetivo organizar os dados de forma que fique 

possível o fornecimento de respostas para o problema proposto, assim sendo foi 

realizada análise do discurso dos participantes. A análise do discurso é uma vertente 

da linguística que se ocupa em estudar o discurso e como tal, evidencia a relação 

entre língua, discurso e ideologia.  

 

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso 
e a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua 
discurso ideologia. Essa relação se complementa com o fato de que, como 
diz Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 
ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 
língua faz sentido (ORLANDI, 1999, p. 17). 

 

A metodologia da análise de discurso não incide em uma leitura horizontal, ou 

seja, em extensão, tentando observar o que o texto diz do início ao fim, mas, realiza-

se uma apreciação em profundidade, que é possibilitada pela descrição-interpretação 

em que se examina.  

Optou-se pela análise de discurso, frente a proposta do estudo ser 

direcionada para entender a concepção dos grupos que compõem o Sistema de 

Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente e atuam no enfrentamento da 

violência sexual intrafamiliar. 

 

3.1 PROCESSO DE PESQUISA 
 

Ponderando que a pesquisadora já residiu na mesorregião Sudeste do Estado 

do Paraná e transita nos municípios que contegram as três comarcas pesquisadas, 

definiu-se como região de pesquisa a abrangência dada pelos municípios: União da 

Vitória, Porto Vitória, Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, Paula Freitas, São 

Mateus do Sul, Antônio Olinto e São João do Triunfo.  

Quanto à amostragem, considerando que o Paraná possui ao todo 161 

comarcas, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e estas são 

divididas por entrâncias (inicial, intermediária e final), a pesquisa realizou-se em três 

comarcas da Região Sudeste do Paraná, e que pertencem a cada uma das entrâncias: 

União da Vitória (entrância final), São Mateus do Sul (entrância intermediária) e São 

João do Triunfo (entrância inicial). 

Os participantes da pesquisa foram os atores que atuam no Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente dessa região, sendo 
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especificamente: juiz de direito, conselheiros tutelares dos municípios pertencentes 

às comarcas selecionadas e os profissionais que atuam no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS).  

Os juízes de direito das comarcas de São Mateus do Sul e São João do Triunfo 

foram convidados a participar da pesquisa, porém não foram pesquisados pois se 

recusaram inclusive em assinar o termo de autorização. Somente o juiz de direito da 

comarca de União da Vitória, aceitou participar do presente estudo. Os outros dois 

juízes alegaram acúmulo de trabalho, o que inviabilizaria responder ao roteiro do 

questionário, pelas questões serem consideradas complexas, o que demandaria deles 

certo tempo da pesquisa.  

Os conselheiros tutelares entrevistados na comarca de União da Vitória, 

pertencem aos municípios de: Porto Vitória, Cruz Machado, Bituruna, General 

Carneiro, Paula Freitas e União da Vitória. Da comarca de São Mateus do Sul, os 

conselheiros tutelares de Antônio Olinto e de São Mateus do Sul. E da comarca de 

São João do Triunfo, um conselheiro tutelar deste município, pois esta comarca é 

única.  

Entrevistou-se um conselheiro tutelar por município, preferencialmente o que 

se encontrava a mais tempo exercendo a função, não sendo necessariamente o 

presidente do respectivo Conselho Tutelar. 

No que diz respeito aos profissionais que atuam no Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), unidade pública da política de 

Assistência Social, de referenciamento da Proteção Social Especial de atendimento 

especializado, onde são atendidas as famílias e pessoas que se encontram em 

situação de risco pessoal ou tiveram seus direitos violados, realizou-se entrevista com 

um profissional vinculado diretamente com trabalhos destinados aos agressores de 

violência sexual intrafamiliar, sendo o psicólogo, ou o assistente social, dependendo 

da composição multidisciplinar da equipe técnica do CREAS. 

Entrevistou-se um profissional do CREAS do município de União da Vitória, 

São Mateus do Sul e São João do Triunfo. Os municípios de Porto Vitória, Cruz 

Machado, Bituruna, General Carneiro, Paula Freitas e Antônio Olinto não possuem 

CREAS. 

A coleta de dados, os resultados e respectivas análises se apresentam por 

blocos de sujeitos pesquisados, e por fim é apresentada uma reflexão geral sobre o 

problema proposto e questões relevantes a este estudo. 
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O estudo de campo se deu primeiramente, pelo contato com os presidentes 

dos conselhos tutelares, com os coordenadores dos CREAS e com o juiz de direito, 

para que a proposta fosse apresentada. Após a exposição sobre o presente estudo, 

foi solicitado que assinassem a autorização, consentindo a participação dos sujeitos 

participantes, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta dos 

dados começou após o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Contestado 

avaliar o projeto de pesquisa e emitir o parecer favorável, processo nº 3.609.934.  

Ao todo, são 13 participantes da pesquisa: (01) um juiz de direito, (03) três 

técnicos dos CREAS e (09) nove conselheiros tutelares. No mês de outubro de 2019, 

foi encaminhado o roteiro da coleta de dados (Apêndice A) para que fosse respondido.  

O Juiz de Direito, devolveu respostas gravadas por mensagens no aplicativo 

WhatsApp, suas falas foram transcritas. Os demais responderam o questionário de 

forma escrita e reencaminharam por e-mail. 

A pesquisa de campo se mostra um procedimento relevante para se analisar a 

percepção dos atores que atuam na rede de proteção à criança e ao adolescente de 

algumas comarcas da Região Sudeste do Paraná, quanto às intervenções que são 

proporcionadas pelas políticas públicas no atendimento ao agressor, assim como, 

com o desenvolvimento humano e regional. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

O estudo recortou o Estado do Paraná como cenário para mostrar o escopo do 

objeto de pesquisa. No Estado do Paraná, só em Curitiba, os números de violência 

sexual registrados chegam a mais de 500 por ano. É o equivalente a uma criança 

vítima de abuso a cada 16 horas. Mais de um crime por dia. Levando em conta todo 

o Estado do Paraná, o intervalo cai para apenas seis horas. No total, todos os anos, 

cerca de 1,5 mil crianças sofrem com o abuso sexual, segundo os dados da Rede de 

Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco em Curitiba e do Sistema 

de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) (CABRAL, 2018). 

O Paraná possui dez mesorregiões, subdivisão estabelecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que agrupa diversos municípios do Estado 

com semelhanças econômicas e sociais, de uma área geográfica.   

As mesorregiões paranaenses são: Centro Ocidental Paranaense, Centro 

Oriental Paranaense, Centro Sul Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Noroeste 

Paranaense, Norte Central Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense, Oeste 

Paranaense, Sudeste Paranaense e Sudoeste Paranaense. 

 

Figura 02: Mapa das mesorregiões paranaenses 

Fonte: IBGE (2019) 
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Porém em um segundo recorte para este estudo, considerou a Região Sudeste 

Paranaense que está localizado no Segundo Planalto e abrange uma área de 

1700649,1 hectares, que corresponde cerca de 8,51 do território estadual (IBGE, 

2019). 

Além da pesquisadora pertencer a esse território, o Sudeste do Paraná foi 

escolhido para ser objeto de pesquisa, pois é uma das ocupações mais antigas do 

Estado. Imigrantes estrangeiros, principalmente de ucranianos e poloneses se fixaram 

nessa região. O espaço foi ocupado por pequenas propriedades em que os colonos 

se dedicavam à agricultura de subsistência e à exploração da madeira.  

Os vinte e um municípios que compõem a mesorregião Sudeste Paranaense 

são: Irati, União da Vitória, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Imbituva, Cruz 

Machado, Bituruna, Rebouças, Ipiranga, Rio Azul, São João do Triunfo, General 

Carneiro, Mallet, Ivaí, Teixeira Soares, Guamiranga, Antônio Olinto, Paulo Frontin, 

Fernandes Pinheiro, Paula Freitas e Porto Vitória. 

 

Figura 03: Mapa da mesorregião sudeste paranaense 

Fonte: IBGE (2019) 
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 A circulação da mesorregião é realizada principalmente pela Rodovia do Xisto, 

considerada um importante eixo de ligação com Curitiba e o Porto de Paranaguá, bem 

como pela rodovia BR 277. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado do Paraná é 

considerado alto conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Está na quinta colocação a nível nacional e na segunda em nível regional. 

Com relação as comarcas pesquisadas, sendo São João do Triunfo, São 

Mateus do Sul e União da Vitória, a renda per capita da população é semelhante ou 

inferior ao piso nacional, ou melhor, ao salário mínimo vigente pelo governo. A maior 

renda per capita média da região é do município de União da Vitória, seguido por São 

Mateus do Sul. Esse fator tem influência direta na composição do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que ainda leva em consideração os 

índices de longevidade, educação e saúde, conforme se pode observar no QUADRO 

3: 

 

Quadro 03: Índice de desenvolvimento humano nos municípios pesquisados 

Municípios: 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Ano de 1991 Ano de 2000 Ano de 2010 

São João do Triunfo 0,325 0,503 0,629 

São Mateus do Sul 0,434 0,599 0,719 

Antônio Olinto 0,317 0,495 0,656 

União da Vitória 0,521 0,663 0,740 

Porto Vitória 0,409 0,558 0,685 

Cruz Machado 0,328 0,492 0,664 

Bituruna 0,392 0,533 0,667 

General Carneiro 0,381 0,532 0,652 

Paula Freitas 0,439 0,592 0,717 

Fonte: Dados do IBGE (2019) 

 

A região estudada teve uma estagnação econômica e o fim do ciclo da madeira. 

Cabe mencionar que as três comarcas pesquisadas esperam empresas para 

diversificar a economia, gerar empregos e tirar o trabalhador das baixas 

remunerações (IPARDES, 2004). Os prefeitos contam com o Serviço Social da 

Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para melhorar a mão de obra, por 

meio de cursos profissionalizantes. 
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Quadro 04: População dos municípios pesquisados 

Municípios: 
População Último 

Censo 
2010 

População Estimada 
2019 

Densidade 
Demográfica 

São João do Triunfo 13.704 pessoas 15.120 pessoas 19,02 hab/km² 

São Mateus do Sul 41.257 pessoas 46.261 pessoas 30,75 hab/km² 

Antônio Olinto 7.351 pessoas 7.434 pessoas 15,65 hab/km² 

União da Vitória 52.735 pessoas 57.517 pessoas 73,24 hab/km² 

Porto Vitória 4.020 pessoas 4.065 pessoas 18,87 hab/km² 

Cruz Machado 18.040 pessoas 18.708 pessoas 12,20 hab/km² 

Bituruna 15.880 pessoas 16.389 pessoas 13,07 hab/km² 

General Carneiro 13.669 pessoas 13.710 pessoas 12,76 hab/km² 

Paula Freitas 5.434 pessoas 5.873 pessoas 12,89 hab/km² 

Fonte: Dados do IBGE (2019) 

 

No quadro acima pode-se visualizar o índice populacional dos nove municípios 

pesquisados e a seguir serão apresentadas algumas características socioeconômicas 

e demográficas de cada município.   

A ocupação do território que compreende o atual município de São João do 

Triunfo tem início em 1864 por exploradores vindos de São José dos Pinhais. O 

primeiro nome da região foi Rio da Vargem, todavia a localidade logo ficou conhecida 

como São João do Triunfo por conta da capela apadroada por João Batista e o 

consenso do triunfo em que consistiu o estabelecimento do povoado. O núcleo é 

elevado à categoria de freguesia em 1871 e à condição de município em 8 de janeiro 

de 1890. Destaca-se que São João do Triunfo é um dos mais antigos municípios 

dentre os fundados pela república, foi instalado em 15 de fevereiro de 1890 (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019).   

A economia de São João do Triunfo é centrada na agricultura (fumo, soja e 

milho). O forte do município é a cultura de fumo, com larga expansão. Existem 

aproximadamente 900 fumicultores no município que em parceria com empresas 

produzem ao ano em média 4.000 toneladas de fumo (IPARDES, 2004). 

A povoação do território do município de São Mateus do Sul teve início a partir 

do posto avançado estabelecido em 1769 pelas bandeiras militares destinadas ao 

combate nos Campos de Guarapuava. Em 1890 imigrantes poloneses se 

estabeleceram na região, ano em que é criado o distrito de São Matheus subordinado 

ao município de São João do Triunfo. No dia 2 de abril de 1908 o distrito é elevado à 
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categoria de município com o nome de São Mateus, sendo instalado no dia 21 de 

setembro. Passa a chamar-se São Mateus do Sul a partir de 1943 (IBGE, 2019). 

A economia de São Mateus do Sul inicialmente baseada na agricultura e no 

extrativismo, se diversifica com o advento da navegação a vapor no Rio Iguaçu. Nos 

anos 60 é implantada uma usina experimental para o aproveitamento do xisto 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019). 

 São Mateus do Sul possui IDH médio em relação ao Estado. Encontra-se 

nesse município a Usina Industrial de Xisto Betuminoso da Petrobrás, que foi 

implantada no fim da década de 1960, fruto de esforços de imigrantes alemães que 

procuravam explorar o petróleo de xisto na região. Com a exploração desse minério, 

a cidade recebeu um grande impulso em seu desenvolvimento industrial. A economia 

do município baseia-se numa agricultura moderna e diversificada, na pecuária, na 

produção e industrialização de erva-mate e madeira, na cerâmica com a instalação de 

uma moderna unidade da INCEPA e na industrialização do xisto, onde são gerados 

insumos energéticos (gás, óleo, nafta e enxofre) e subprodutos de larga aplicação nos 

ramos químicos, de construções civis e fertilizantes. 

O processo de povoamento de Antônio Olinto começou com o Serviço de 

Colonização do Estado do Paraná. No ano de 1895, o diretor Cândido Ferreira Abreu 

dividiu uma extensa área em 400 lotes de 10 alqueires e destinou-os aos imigrantes 

eslavos, poloneses e ucranianos. Os pioneiros da região foram 18 famílias polonesas 

e, em seguida, começaram a chegar às primeiras famílias de ucranianos. 

Colônia conhecida primeiramente como Pequena, logo a localidade já contava 

com mais de 370 famílias ucranianas e 84 polonesas. Com esse crescimento, em 

1902, recebeu a implantação de um distrito policial e a denominação de Antônio Olinto, 

visando homenagear o Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, responsável 

pela colonização ucraniana no Brasil, Dr. Antônio Olinto dos Santos Pires. 

No ano de 1938, o Distrito teve, por alguns meses, seu nome alterado para 

Divisa, o que não foi aceito pela sua população e, dessa forma, a denominação original 

foi retomada (IBGE, 2019). 

A principal fonte de renda e trabalho no município de Antônio Olinto é a 

agricultura. A atividade de exploração vegetal principal executada pelos agricultores é 

da erva mate. 

Na segunda metade do século XVIII foi fundado, onde é hoje o munícipio de 

União da Vitória, o entreposto de Nossa Senhora da Vitória às margens do Rio Iguaçu, 
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estabelecendo-se ali um núcleo de povoamento. Mais tarde, em 1881, incentivada 

pela navegação a vapor e pela agricultura, inicia-se a colonização da região com 

chegada de famílias de imigrantes alemães vindos de Rio Negro e do Vale do Itajaí. 

Pelo Decreto nº 55 de 1890 é criado o município de Porto União da Vitória, com o 

território desmembrado de Palmas. Em decorrência da Guerra do Contestado (1912-

1916) o Tratado de Limites desmembrou Porto União, pertencendo ao estado de 

Santa Catarina, e União da Vitória que continuou como município do Paraná (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019).  

A economia do município de União da Vitória tem na agricultura um setor menos 

relevante. A maior fonte geradora de trabalho e Produto Interno Bruto (PIB) municipal 

é a prestação de serviços seguida da indústria, como segundo setor mais relevante 

para a economia local. A área urbana de União da Vitória faz divisa com Porto União, 

no Estado de Santa Catarina, pela linha férrea e também pelo Rio Iguaçu que corta o 

município. Essa divisão entre os dois municípios forma um único núcleo urbano de 

aproximadamente 89.000 mil habitantes, sendo conhecida como as “Gêmeas do 

Iguaçu” (IBGE, 2019).  

Com relação ao município de Porto Vitória, com a Lei nº 790 de 14 de novembro 

de 1951, foi elevado a categoria de Distrito, pertencente ao Município de União da 

Vitória. Pela Lei nº 4.788 de 29 de novembro de 1963, foi elevado a Município 

desmembrando-se do município de União da Vitória. Foi instalado em 08 de dezembro 

de 1964. Sua área é de 213.795 km² e a economia está baseada na produção de leite 

e indústria madeireira. A ocupação de Porto Vitória aconteceu devido à 

navegabilidade do Rio Iguaçu. Constituiu-se no município, o porto central, que reunia 

os produtos agrícolas e a madeira dos municípios vizinhos que eram levados até o 

Porto Amazonas. Esse era o único meio de transporte existente. Navegar de Porto 

Amazonas a Porto Vitória era uma aventura, devido as dificuldades encontradas no 

caminho. Assim, quando se chegava, era considerada uma vitória. Por isso a origem 

do seu nome (IBGE, 2019). 

A criação do município de Cruz Machado, teve apoio do Governo Federal, com 

o fim de aproveitar, colonizar e povoar grandes áreas de terras, que se prestavam 

à agricultura, principal fonte de riqueza e de aculturação de imigrantes europeus. 

Assim, por iniciativa governamental, foi fundado a 19 de dezembro de 1910, o Núcleo 

Colonial Federal “Cruz Machado”. Pela Lei Estadual nº 1735, de 22 de fevereiro de 

1918, o núcleo foi elevado à categoria de Distrito Judiciário do município de União da 
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Vitória e, pela Lei Estadual n 790 de 14 de novembro de 1951 sendo desmembrado 

definitivamente de União da Vitória. A denominação do município constitui 

homenagem a Antônio Cândido da Cruz Machado, Senador do Império que, em 1854, 

por ocasião da campanha para a independência da Província do Paraná, que fazia 

parte da Província de São Paulo, desempenhou papel relevante, tendo-se colocado 

ao lado da causa paranaense. O município é de características eminentemente 

agrícolas, e está centrado principalmente em culturas como o feijão e milho, possuindo 

ainda na sua base econômica a pecuária leiteira, a suinocultura, a extração da 

madeira e a erva-mate (IBGE, 2019). 

Bituruna recebeu status de município pela lei estadual n.º 253 de 26 de 

novembro de 1954, com território desmembrado de Palmas. O Município de Bituruna 

teve sua origem em 1924, num núcleo colonial formado por brasileiros, sendo que sua 

primitiva denominação foi “Santo Antonio do Iratin”. Em 1926, o povoado passou a ser 

conhecido por “Colônia Santa Bárbara” e já se colhiam frutos dos trabalhos 

executados por colonos oriundos do Rio Grande do Sul, em sua maioria italianos. 

Inclusive, a colônia teve progresso acentuado com a extração, industrialização e 

comércio de madeira. Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº 7573, de 20 de outubro 

de 1938, passou a integrar o Município de União da Vitória, permanecendo nessa 

condição até 30 de dezembro de 1943, quando, por força do Decreto-Lei Estadual nº 

199, voltou a pertencer ao Município de Palmas, já então com a denominação de 

Bituruna. Finalmente, em 1954 foi desmembrado do Município de Palmas e elevado à 

categoria de município autônomo. A economia da região é predominantemente 

agrícola e a vinicultura representa grande parte da economia biturunense (IBGE, 

2019). 

As origens históricas do município de General Carneiro estão ligadas à 

descoberta dos Campos de Palmas. Os poloneses e ucranianos provocaram grande 

desenvolvimento na região. Pelo Decreto n. º 281, do dia 13 de agosto de 1901, foi 

criado o Distrito Policial na Colônia General Carneiro. O nome da colônia foi uma 

homenagem prestada ao general Antônio Ernesto Gomes Carneiro, morto no “front” 

de batalha, a 10 de fevereiro de 1894, na condição de comandante das forças legais, 

sitiadas na cidade da Lapa (de 15 de janeiro a 11 de fevereiro de 1894), Estado do 

Paraná, durante a Revolução Federalista. A Lei Estadual n. 2.466, do dia 2 de abril de 

1927, transferiu a sede do Distrito de General Carneiro para o lugar denominado 

“Iratim”. Floresceu dessa forma o Distrito de Iratim. Em 1958 foi criado o Distrito de 
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São José de Palmas, com sede na localidade de Passo da Galinha. Este povoado 

teve um crescimento acentuado. Em 25 de janeiro de 1961, pela Lei n.º 4.339, São 

José de Palmas foi elevado à categoria de município, porém com a denominação 

alterada para General Carneiro, desmembrando-se do território do município de 

Palmas. Sua economia está centrada no extrativismo (madeira) com crescimento na 

atividade agrícola (lavouras de milho, feijão e soja) e pecuária (criação de gado e 

produção leiteira). A prestação de serviço também corresponde por uma parcela 

significativa na economia local (IBGE, 2019). 

O município de Paula Freitas foi criado por meio da Lei Estadual nº4788 de 29 

de novembro de 1963 e instalado em 8 de dezembro de 1964 foi desmembrado 

de União da Vitória. Correm rumores que imigrantes poloneses que iniciaram a 

formação de colônias na região sul do Estado Paranaense deram início ao povoado 

de Paula Freitas por volta de 1890. É um município de estrutura fundiária baseada no 

minifúndio, possui na sua estrutura econômica a agricultura como atividade mais 

significativa. Grande produtor da melancia, Paula Freitas é tida como a Capital da 

Melancia (IBGE, 2019). 

No que diz respeito as três comarcas pesquisadas, a comarca de São João do 

Triunfo foi criada pela Lei Estadual nº 93 de 14 de setembro de 1948 e instalada no 

dia 25 de janeiro de 1949. O primeiro Juiz de Direito titular da nova comarca de 

entrância inicial foi o Dr. Ossian França. O Foro Judicial é composto de Juízo Único e 

do Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público. O Foro 

Extrajudicial é composto por: Tabelionato de Notas acumulando precariamente o 

Tabelionato de Protesto de Títulos; Serviço de Registro de Imóveis; e Serviço de 

Registro Civil das Pessoas Naturais, acumulando precariamente o Serviço de Registro 

de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2019). 

A comarca de São Mateus do Sul foi criada pela Lei Estadual nº 1.099 de 18 

de março de 1912 e instalada no dia 1º de maio de 1912. O primeiro Juiz de Direito 

titular da nova comarca foi o Dr. Eudoro Cavalcanti de Albuquerque. De entrância 

intermediária compreende, além da sede, os Serviços Distritais de Fluviópolis e 

Antônio Olinto. O Foro Judicial é composto de duas Varas Judiciais e do Ofício de 

Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público. O Foro Extrajudicial 

é composto por: Tabelionato de Notas acumulando precariamente o Tabelionato de 

Protesto de Títulos; Serviço de Registro de Imóveis; Serviço de Registro Civil das 
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Pessoas Naturais; e o Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das 

Pessoas Jurídicas (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019). 

A comarca de União da Vitória foi criada pela Lei nº 744 de 11 de março de 

1908 e instalada no dia 15 de maio de 1908. O primeiro Juiz de Direito titular da nova 

comarca foi o Dr. Joaquim de Mello Rocha Junior. De entrância final compreende, 

além da sede, os Serviços Distritais de Paula Freitas, Cruz Machado, Bituruna, 

General Carneiro, Porto Vitória e São Cristóvão. O Foro Judicial é composto de seis 

Varas Judiciais e do Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário 

Público. O Foro Extrajudicial é composto por: 1º Tabelionato de Notas; 2º Tabelionato 

de Notas; 3º Tabelionato de Notas; Tabelionato de Protesto de Títulos; 1º Serviço de 

Registro de Imóveis; 2º Serviço de Registro de Imóveis; e Serviço de Registro Civil 

das Pessoas Naturais acumulando precariamente o Serviço de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2019). 

De acordo com a Lei nº. 14.277 de 30/12/2003 (Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado do Paraná), publicada em Diário Oficial nº. 6636 de 30 

de dezembro de 2003, as comarcas, segundo a importância do movimento forense, a 

densidade demográfica e a condição de sede de seção judiciária, são classificadas, 

conforme o artigo nº. 222, em: I- de entrância inicial; II- de entrância intermediária e 

III- de entrância final. 

Ainda em seu artigo primeiro, a Lei nº. 14.2777 prevê:  

 

Art. 1º. Este Código dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do 
Estado do Paraná e disciplina a constituição, a estrutura, as atribuições e a 
competência dos tribunais, Juízes e serviços auxiliares, observados os 
princípios constitucionais que os regem. 

 

Nesse sentido, fica disposto na mencionada legislação que São João do Triunfo 

é um Juízo Único, com competência genérica, classificada como entrância inicial. Já, 

São Mateus do Sul, classifica-se como entrância intermediária, possuindo duas varas 

e competência de Vara Cível, Registros Públicos, Acidentes do Trabalho e 

Corregedoria do Foro Extrajudicial e Vara Criminal, da Infância e da Juventude e 

Família. União da Vitória, classifica-se como entrância final, sendo as competências 

fixadas por resolução. 

 



92 

 

4.2 REDE SOCIOASSISTENCIAL NAS COMARCAS DA REGIÃO SUDESTE 

PARANAENSE E O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

• COMARCA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

 

Na comarca de São João do Triunfo fazem parte do Sistema de Garantia de 

Direitos: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Policia Civil 

e Militar, as Unidades Básicas de Saúde e as Escolas Municipais e Estaduais. 

Também a Secretaria Municipal de Assistência Social de São João do Triunfo 

executa os serviços pelos equipamentos socioassistenciais governamentais e não-

governamentais. 

Os serviços socioassistenciais ofertados pelo órgão governamental são:  

 - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): executa serviços de 

Proteção Social Básica destinados à população em situação de vulnerabilidade social. 

A Proteção Social Básica é desenvolvida no CRAS Central e por uma equipe volante 

que trabalha nas comunidades rurais mais distantes e atende atualmente 18 

comunidades rurais, das quais 10 comunidades recebem atividades de grupos 

quinzenalmente. Serviços ofertados no CRAS e na Equipe Volante: Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: destinado às famílias em 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos 

afetivos. Visa fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários e 

promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, bem como aos demais serviços setoriais. Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos: para crianças e adolescentes, jovens e pessoas idosas. 

- Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosos: visa a garantia de direitos e o desenvolvimento da autonomia das pessoas 

com deficiência e/ou pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades 

individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento.  

 - Benefícios eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) e oferecidos pelo município, conforme a Lei 1617/2015 aos cidadãos e às 
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suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento 

de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.  

- Família Paranaense: O Programa Família Paranaense destina-se à proteção 

e promoção das famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social 

no Estado do Paraná. 

- Projeto Renda Agricultor Familiar: atende as famílias em parceria com a 

SEDS/EMATER, com recursos financeiros de até 3.000,00, conforme per capita, para 

investimentos para saneamento básico, produção familiar e geração de renda.  

- Cadastro Único: registro de informações que serve como referência para a 

participação em programas sociais de concessão de benefícios, tais como: Programa 

Bolsa Família, Tarifa Social - Energia Elétrica, Carteira do Idoso - Transporte 

Interestadual. 

- Programa Leite das Crianças: atende às famílias com filhos entre 6 e 36 

meses, em situação de vulnerabilidade e coordena o Programa no município.  

- Atendimento Familiar: acolhida/recepção das famílias, entrevistas e estudo 

social, visitas domiciliares, orientação e concessão de benefícios eventuais, busca 

ativa das famílias prioritárias, encaminhamentos para a rede socioassistencial e 

demais políticas públicas.  

- Acompanhamento Familiar: acompanhamento das famílias prioritárias - 

famílias em situação de extrema pobreza, famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), entre outras.  

- Oficinas com Famílias: realização de encontros previamente organizados, 

com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, tem por 

intuito suscitar reflexão sobre um tema de interesse das famílias.  

- Ações Comunitárias: ações de caráter coletivo como palestras, campanhas e 

eventos comunitários, voltadas para a dinamização das relações no território. Com 

objetivo de promover a comunicação comunitária, a mobilização social e o 

protagonismo da comunidade; fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do 

território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização.  

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): são 

unidades de serviços de proteção social especial (média complexidade), para 

atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. Estar em 

situação de risco pessoal e social significa ter os direitos violados, ou estar em 
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situação de contingência (pessoa com deficiência ou idosa necessitando de 

atendimento especializado). Normalmente, as pessoas em situação de risco social 

ainda estão convivendo com suas famílias. O atendimento, personalizado e 

continuado, exige intervenções especializadas, e acontece desde a escuta, feita por 

profissionais, até os encaminhamentos para a rede de proteção social e o sistema de 

garantia de direitos.  

No CREAS são atendidas crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência 

doméstica e/ou intrafamiliar, e ainda que passaram por situações de trabalho infantil, 

abuso e exploração sexual, violência física, psicológica e negligência, discriminação, 

afastamento do convívio familiar por medida socioeducativa ou de proteção. 

O CREAS atende os encaminhamentos da Vara da Infância e da Juventude e 

do Ministério Público, nos casos de: 

- Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

(Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade).  

- Mulheres e pessoas idosas, vítimas de violência doméstica/intrafamiliar. 

 - Famílias e indivíduos em situação de rua; com pessoas abrigadas ou 

egressas do acolhimento institucional; com usuários de substâncias psicoativas. 

- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – 

PAEFI - Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 

de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos.  

- Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade: 

promover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas 

judicialmente.  

- Serviço Especializado em Abordagem Social: tem como finalidade assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência 

de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, 

dentre outras.  

- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias: destinado à promoção de atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas 

limitações agravas por violações de direito. 



95 

 

 - Atendimento Abrigo Institucional: presta todo o atendimento técnico/ 

psicossocial as crianças e adolescentes que se encontram abrigadas e suas famílias.  

No âmbito da sociedade civil organizada o atendimento à criança e ao 

adolescente na Comarca de São João do Triunfo é prestado por: 

- Centro de Atendimento da Juventude (CAJU): atende jovens com cursos 

profissionalizantes.  

- Pastoral da Criança: Organismo de ação social da CNBB, alicerça sua 

atuação na organização da comunidade e na capacitação de líderes voluntários que 

ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas em ações 

básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania tendo como objetivo o 

"desenvolvimento integral das crianças, promovendo, em função delas, também suas 

famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, 

credo religioso ou político" (Artigo 2º do Estatuto). 

 - Associação Gileade: Fundada em 1986, é uma entidade que atende crianças 

e adolescentes de 05 a 14 anos, em contra turno social, com atividades de convivência 

e fortalecimento de vínculos, atividades psicossociais, socioeducativa de lazer e 

recreação, atualmente conta com uma parceria com o CRAS.  

- APAE: Desenvolve trabalhos de Assistência Social à pessoa com deficiência 

intelectual e/ou múltiplas deficiências; grupo sócio educativo e clube de mães, prestam 

serviço de acolhimento, escuta qualificada, estudo social, visitas domiciliares, 

encaminhamentos, solicitações de Benefícios de Prestação Continuada – BPC, 

solicitação de passe livre intermunicipal, atendimento multiprofissional e inclusão no 

mercado de trabalho. O clube de mães é realizado com o objetivo de integrar as mães 

(ou cuidadoras) a entidade por intermédio da realização de trabalhos manuais, 

artesanato, entre outras atividades. No dia do encontro as mães compartilham 

também de uma refeição oferecida pela entidade. O clube de mães constitui-se num 

espaço de convivência das mães e/ou cuidadoras, para o diálogo, a troca de 

experiências e de lazer, auxiliando no alivio das tensões vivenciadas no cotidiano de 

cuidados integrais aos filhos com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências e 

atrasos de desenvolvimento.  

De acordo com dados obtidos no Plano Decenal de Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes de São João do Triunfo, aprovado pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no ano de 2016, o município tem 

uma estrutura fragilizada no atendimento de crianças e adolescente, muitas vezes, 
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dificultando o trabalho a ser desenvolvido principalmente para a população que 

necessita de um atendimento mais especializado e efetivo. Para que se construa de 

fato uma política de atendimento eficaz a criança e ao adolescente todos os atores 

precisam estar envolvidos e trabalhar em rede. As crianças e adolescentes em São 

João do Triunfo, estão sendo visualizadas e atendidas de maneira pontual e isolada, 

não conseguindo ainda articular uma rede, os atores encontram-se fragilizados, 

trocam informações quando necessárias, mas não de forma contínua. 

 

• COMARCA DE SÃO MATEUS DO SUL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São Mateus do Sul é o órgão 

público responsável pela gestão da Política de Assistência Social no município, 

atuando de forma integrada a órgãos governamentais e instituições não 

governamentais, que compõem a rede socioassistencial do município. Sua missão é 

coordenar e implementar a Política de Assistência Social no município, para a 

proteção social de famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social. 

A Assistência Social oferece serviços socioassistenciais para fortalecer as 

famílias e desenvolver sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais 

dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços afetivos. 

Também apoia o fortalecimento da comunidade, incentiva sua mobilização e ainda 

oferta benefícios eventuais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos 

serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. 

Além disso, as intervenções envolvem demais políticas públicas quando os 

usuários são encaminhados por outros órgãos pelas situações enfrentadas e que não 

podem só ser resolvidas pela assistência social, como nos casos que envolvem 

desemprego, violência, doenças, acesso à educação, saneamento básico, moradia. 

Os serviços socioassistenciais estão organizados em dois tipos de Proteção 

Social: Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, 

por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade social e a Proteção Social Especial (Média e 

Alta Complexidade), destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em 

situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual e uso de drogas. 
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Proteção Social Básica – de caráter preventivo, visa fortalecer os laços 

familiares e comunitários. Os serviços acontecem no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e rede socioassistencial. 

Proteção Social Especial de Média Complexidade – ações destinadas a 

usuários com vínculos familiar e ou comunitário mantidos, mas com direitos violados. 

Os serviços são prestados no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS. 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade – garantia de proteção integral, 

quando há necessidade de deixar o núcleo familiar ou comunitário. São os casos em 

que os direitos do indivíduo ou da família já foram violados e o vínculo familiar rompido. 

Os serviços de acolhimento são prestados na modalidade de Abrigo Institucional para 

atendimento de crianças e adolescentes bem como na modalidade de Serviço de 

Acolhimento Institucional para Idosos e/ou Pessoas com Deficiência mediante 

convênio/abrangência regional.  

Os equipamentos socioassistenciais governamentais que compõem a rede de 

atendimento a criança e ao adolescente do município de São Mateus do Sul são: 

Terceira Idade, Habitação, CRAS, CREAS, Abrigo Institucional, Centro da Juventude, 

Portal do Saber, PETI, Casa Lar e Conselho Tutelar.  

As entidades não governamentais são: o Adolescentro e a APAE. O 

Adolescentro é uma organização da sociedade civil com fins filantrópicos fundada em 

23 de fevereiro de 1992, que tem como missão institucional: atender crianças e 

adolescentes, desenvolvendo atividades que os tornem protagonistas de sua própria 

mudança. Atende crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, encaminhados pelos pais, que os querem manter afastados das ruas, 

pelo Conselho Tutelar, pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. 

A organização Adolescentro desenvolve atividades voltadas à inserção e à 

capacitação social, no contra turno escolar, tais como: acompanhamento e 

complementação da formação escolar, atividades lúdicas e pedagógicas, esporte, 

artesanato, encaminhamento quando necessário a Rede Básica de Atendimento, 

atividades formativas e preparatórias para inserção no mercado de trabalho. 

A APAE- SMS presta os seguintes serviços: serviço de educação especial à 

pessoa com deficiência; serviço de habilitação e reabilitação à pessoa com 

deficiência; oferece atendimento na área da saúde, visando assegurar a qualidade de 

vida da pessoa com deficiência; promove a melhoria na qualidade de vida da pessoa 
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com deficiência; promove a integração à vida comunitária, por meio de assistência 

social e atendimento clínico especializado para a pessoa com deficiência e seus 

familiares. 

Um dos principais desafios encontrados pela comarca de São Mateus do Sul é 

a necessidade de integrar diferentes setores, com a saúde e a educação, para a 

consolidação dos resultados das ações de proteção social promovidas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. A ação conjunta é necessária, pois busca soluções 

integradas para resolver as situações de vulnerabilidade social das famílias. 

 

• COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA: 

 

O objetivo central da Secretaria Municipal de Assistência Social de União da 

Vitória é a proteção, à prevenção, a inserção e a promoção da criança e adolescente, 

das pessoas portadoras de deficiência, idosos, e famílias em situação de pobreza. 

Sua meta principal é promover a pessoa, resgatar sua autoestima, buscando 

progresso pessoal, sua reestruturação familiar e devolução da sua cidadania.  

Fazem parte dos equipamentos socioassistenciais governamentais: os Centros 

Municipais de Referência de Assistência Social (CRAS), localizados no Distrito de São 

Cristóvão e no Bairro Rocio e o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). 

União da Vitória possui um sistema de assistência social estruturado, com uma 

série de equipamentos mantidos diretamente pelo poder público e um bom número de 

ações privadas institucionais, que também contam com apoio financeiro da Prefeitura 

Municipal.  

Alguns dos equipamentos de Assistência Social do município de União da 

Vitória são: Associação da Criança e do Adolescente de União da Vitória (ACAUVA), 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, Associação dos Dependentes de 

Álcool de Outras Drogas, Centro de Convivência do Idoso Bento Munhoz, Albergue 

Onofre Brittes, Centro de Geração de Renda. 

A Prefeitura Municipal de União da Vitória contribui mensalmente com diversas 

entidades comunitárias como a APAE, Associação da Terceira Idade, Centro Espírita 

de Amor e Caridade, Instituto Piamarta, Liga das Senhoras Católicas, Pastoral da 

Criança, Associação Pastoral da Saúde, Programa do Voluntariado Paranaense 

(PROVOPAR), União Comunitária das Associações de União da Vitória (ACAUV), 
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Rede Feminina de Combate ao Câncer, Associação Recanto da Sobriedade, 

Associação Profeta Daniel, Casa de Apoio Santa Clara e Associação Casa de Apoio 

e Casa da Amizade de União da Vitória (ACARDI).  

Espacialmente, tanto os equipamentos geridos pela prefeitura quanto os 

geridos pela comunidade apresentam-se disseminados por todas as regiões do centro 

urbano e nas áreas de ocupação semirrural. Além dos equipamentos de assistência 

social, a maior parte dos bairros possui estrutura de centros de convivência, que além 

de abrigar as atividades de organização comunitária, atende a comunidade com ações 

educativas e de complementação alimentar. 

 

4.2.1 Atendimento Às Crianças E Adolescentes Vítimas de Violência Sexual 

Intrafamiliar nas Comarcas Pesquisadas 

 

Com relação ao atendimento pela rede socioassistencial nas comarcas da 

região estudada, especificamente para crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual intrafamiliar, identifica-se: o Conselho Tutelar, o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), o Ministério Público, o Juizado e a 

Delegacia de Polícia Civil. Também, as estruturas e serviços basilares e 

indispensáveis que zelam pelos direitos das crianças e dos adolescentes, com 

intervenções quando se tem algum desses direitos ameaçado ou violado.  

Nas comarcas de São João do Triunfo e São Mateus do Sul, quando existe 

ameaça ou violação de direitos a uma criança ou adolescente o Conselho Tutelar é 

acionado.  

Quando necessário é determinado o afastamento da criança e do adolescente 

do convívio familiar para uma instituição de acolhimento, buscando posteriormente a 

reintegração familiar e paralelamente o atendimento do agressor em serviços cujo o 

foco seja a mediação do conflito.  

O CREAS realiza monitoramento e mediação nos casos de violência sexual 

intrafamiliar visando a restauração dos vínculos afetivos e familiares.  

Inicialmente a denúncia é realizada na Delegacia de Polícia Civil e abre-se o 

inquérito policial. Havendo indícios de autoria e materialidade do crime uma ação 

penal é instaurada e o agressor responderá criminalmente pelos atos ilícitos 

praticados.  
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Ressalta-se que São João do Triunfo possui Delegacia de Polícia Civil, no 

entanto, a mesma encontra-se atualmente interditada e em manutenção. Sendo 

assim, caso o juiz de direito da comarca determine a prisão do agressor, este é 

encaminhado para detenção na cadeia de São Mateus do Sul.  

Na comarca de União da Vitória, quando o direito de uma criança é violado 

segue-se o mesmo fluxo de encaminhamentos para os órgãos competentes 

mencionados acima para as outras duas comarcas, no entanto, por ser uma comarca 

maior possui uma rede assistencial mais complexa e organizada de enfrentamento à 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Existe um fluxograma de 

atendimento dos casos de violência, como também, a comarca conta com a atuação 

do órgão Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 

 

Figura 04: Fluxograma da comarca de União da Vitória-PR 

 
Fonte: AMARANTES (2018) 

 

O CEJUSC atua de forma conjunta com demais setores, como a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), CREAS e a Delegacia de Polícia Civil.  A rede assistencial 

da comarca de União da Vitória pode ser visualizada pela FIGURA 5. 
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Figura 05: Rede assistencial da comarca de União da Vitória-PR 

 
Fonte: AMARANTES (2018) 

 

Observa-se que em União da Vitória se desempenha com mais eficiência o 

encaminhamento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, dando 

celeridade s ações de combate à violência se comparamos com a rede assistencial 

das comarcas de São João do Triunfo e São Mateus do Sul. Pois, a comarca de União 

da Vitória possui uma rede de atendimento melhor estruturada, contanto com fluxos 

de atendimento estabelecidos, e ainda com equipamentos como a UPA, o CEJUSC e 

a Delegacia da Mulher, órgãos estes que as outras duas comarcas não possuem. 

 

4.3 PERFIL DOS PESQUISADOS 

 

Com relação ao perfil dos 13 participantes, observa-se pelo Gráfico 01, a faixa 

etária dos sujeitos pesquisados. Observa-se que os participantes da pesquisa são 

pessoas jovens. 
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Gráfico 01: Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O Gráfico 02, demonstra que os sujeitos participantes da pesquisa fazem parte 

dos principais atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adolescente. Com relação a formação das profissionais participantes da pesquisa, 

que atuam no CREAS, duas (02) são assistentes sociais e uma (01) é psicóloga.  

 

Gráfico 02: Atribuições dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O Gráfico 03 mostra o tempo de atuação de cada participante da pesquisa na 

função que desempenha. É possível observar que a maioria dos entrevistados 

possuem experiência no que diz respeito a atuação na área da criança e do 

adolescente, pois já estão há alguns anos atuando com esse segmento. Somente uma 

conselheira tutelar afirmou estar na função há 2 anos, a conselheira tutelar do 
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município de União da Vitória. Quanto aos demais profissionais já desempenham suas 

atividades há mais de 3 anos na mesma área de atuação.  

 

Gráfico 03: Tempo de atuação na função 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS POR PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

A partir desse momento, far-se-á a apresentação das concepções, percepções 

pelos depoimentos dos participantes da pesquisa, conforme já caracterizados no item 

anterior.  

Quanto aos participantes da pesquisa, destaca-se que todos estão envolvidos 

em diferentes estágios e etapas do processo de atendimento à criança e ao 

adolescente, vítima de violência sexual intrafamiliar bem como ao agressor. 

Inicialmente apresentam-se os dados coletados dos conselheiros tutelares.   

  

• CONSELHEIROS TUTELARES 

 

Na sequência, apresentam-se as manifestações e entendimentos dos nove (09) 

conselheiros tutelares pertencentes as três comarcas estudadas.  

O quadro a seguir foi elaborado para que uma legenda seja utilizada, no intuito 

de resguardar a identidade dos entrevistados que atuam nos conselhos tutelares. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Juiz de Direito

Conselheiros Tutelares

Técnicos do CREAS

Mais de 10 anos 9 a 10 anos 7 a 8 anos 5 a 6 anos 3 a 4 anos 1 a 2 anos
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Quadro 05: Legenda conselheiros tutelares 

LEGENDA CONSELHEIROS TUTELARES 

CT 01 Conselheiro Tutelar de União da Vitória 

CT 02 Conselheiro Tutelar de Porto Vitória 

CT 03 Conselheiro Tutelar de Cruz Machado 

CT 04 Conselheiro Tutelar de Paula Freitas 

CT 05 Conselheiro Tutelar de Bituruna 

CT 06 Conselheiro Tutelar de General Carneiro 

CT 07 Conselheiro Tutelar de São Mateus do Sul 

CT 08 Conselheiro Tutelar de Antônio Olinto 

CT 09 Conselheiro Tutelar de São João do Triunfo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Convém ressaltar que para melhor entendimento e análise dos dados serão 

apresentados quadros com as respostas de cada profissional. 

A questão apresentada sobre o cenário da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescente é entendida pelos conselheiros tutelares da seguinte maneira: 

  

Quadro 06: Entendimento sobre violência intrafamiliar 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 
Pela diversidade dos casos vivenciados é difícil ter uma definição específica 
sobre o cenário da violência. A violência acontece pela falta de estrutura 
familiar. 

CT 02 

Está tudo sob controle, em nosso município existe alguns casos de agressão 
física e psicológica, mas é feito o devido encaminhamento e acompanhamento. 
Atribuo a incidência da violência pela falta de diálogo entre pais e filhos, e pela 
cultura de como a pessoa foi criada. 

CT 03 Na minha cidade a incidência é média. A violência acontece pelo alcoolismo, 
famílias desestruturadas. 

CT 04 A incidência em nossa cidade é grande. A incidência da violência se dá pela 
falta de apoio psicológico e pela desestrutura familiar. 

CT 05 Uma das incidências seria a renda das famílias, o alcoolismo também é algo a 
ser relevado. 

CT 06 A incidência de violência no município é média, e se dá pelo uso de bebidas e 
drogas. 

CT 07 

Atribuo a incidência da violência intrafamiliar com o uso excessivo de álcool e 
drogas, junto com a estrutura familiar. É necessário trabalhar os genitores, junto 
com seus filhos. Sabemos que é um trabalho árduo, sendo realizado a longo 
prazo. 

CT 08 

Como nosso município é pequeno, não temos casos alarmantes, sem contar os 
que não são registrados por omissão da família e medo por parte da vítima. 
Muitas crianças e adolescentes sofrem violência física e psicológica, na maioria 
das vezes em casa praticadas pelos próprios pais. É preocupante porque a 
violência intrafamiliar contra criança traz prejuízos em curto, médio e longo 
prazo, tanto na ordem física como psicossocial, já que as experiências na 
infância refletem na vida dos adultos. 

CT 09 

Situação grave e preocupante, falta uma definição de um fluxo de atendimento, 
para toda a rede trabalhar de forma ordenada, e ainda existe fragilidade em 
todo o sistema. Infelizmente a violência é uma questão cultural que está ligada 
também ao uso excessivo do álcool, ainda a questão da criança e adolescente 
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não serem vistos como sujeitos de direitos por suas famílias e ainda persistir o 
paradigma “ser feito como antigamente”, como muitos falam, adotar rigidez e 
agressão na educação. As crianças vêm sofrendo violações de seus direitos e 
os piores violadores são da própria família 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com as respostas dos conselheiros tutelares pesquisados, percebe-

se que atribuem a incidência da violência a questões culturais, de estrutura das 

relações familiares, falta de diálogo entre pais e filhos, questões que relacionam a 

agressão física com a adoção de rigidez na educação.  

Observando o quadro 06, ainda é possível notar que a grande maioria dos 

conselheiros tutelares associa a incidência da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes com o uso de álcool pelos familiares. Em quase todas as respostas 

evidencia-se essa questão. 

Cabe salientar que, conforme já mencionado no referencial teórico, o uso de 

qualquer tipo de substâncias psicoativas pelos familiares de crianças e adolescentes, 

pode vir a instigar comportamentos agressivos que esses usuários já possuem e fazer 

com que eles acabem por motivar a violência (MISKALO, 1998, p. 14). 

Azevedo e Guerra (1993) ressaltam que alguns fatores são considerados de 

risco às crianças e adolescentes potencialmente vítimas de violência intrafamiliar, 

como: pais com antecedentes de maus-tratos na própria infância, características de 

personalidade imatura e impulsiva, fraca tolerância a frustrações, atraso mental, 

mudanças frequentes de companheiros e de residência, antecedentes de 

criminalidade, hábitos de alcoolismo e toxicodependência. 

Nas respostas apresentadas pelos conselheiros tutelares fica explícita a 

questão da estrutura familiar como determinante da violência. Analisa-se que o 

cenário da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes acaba sendo 

mais evidente nas famílias monoparentais, em estado de vulnerabilidade social, que 

possuem relações familiares fragilizadas com a presença de crises conjugais, nas 

quais os genitores apresentam desordem emocional, afetiva, econômica e social.  

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que é 

um sistema que tem por objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica Brasileiro, apontam os 

atendimentos dos municípios pesquisados com relação as crianças e adolescentes 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por violência sexual, no ano de 2011: 
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Quadro 07: Atendimento pelo SUS de crianças e adolescentes por violências sexuais (SINAN 2011) 

Municípios: 
População 

< 1 a 19 
anos (mil) 

Violência 
Sexual 

Estupro 
Assédio 
Sexual 

Atentado 
Violento 
ao Pudor 

Exploração 
Sexual 

Pornografia 
Infantil 

São João 
do Triunfo 

5,0 0 0 0 0 0 0 

São Mateus 
do Sul 

14.0 3 2 0 0 1 0 

Antônio 
Olinto 

2,4 1 1 0 0 0 0 

União da 
Vitória 

17.9 0 0 0 0 0 0 

Porto 
Vitória 

1,4 0 0 0 0 0 0 

Cruz 
Machado 

6,6 0 0 0 0 0 0 

Bituruna 6,1 2 1 1 0 1 0 

General 
Carneiro 

5,5 0 0 0 0 0 0 

Paula 
Freitas 

1,8 1 0 1 1 1 0 

Fonte: SINAN (2019). 

 

Cabe mencionar que quando solicitado dados aos conselheiros tutelares 

participantes da pesquisa a respeito dos casos de violência sexual intrafamiliar, 

disseram não possuir dados estatísticos quantificados e tabulados.  

Entretanto, pelas notificações do SINAN analisa-se que o elevado nível de 

dados ignorados para essa variável pode ser um reflexo da dificuldade de identificação 

do histórico da violência sexual intrafamiliar. Ademais, pelos acompanhantes no 

atendimento em saúde, serem por muitas vezes, os possíveis autores da violência, ou 

possuírem vínculo de proximidade com a vítima. 

Ressalta-se que a carência de dados centralizados prejudica o combate da 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, seja porque existe uma 

falta de integração dos órgãos responsáveis e despadronização dos dados coletados.  

Mesmo os números do SINAN apresentados, não retratam todos os casos de 

violência sexual de crianças e adolescentes que acabaram no sistema de saúde, pois 

nem todos os municípios brasileiros reportam os casos, embora esse procedimento 

seja obrigatório. 

A questão que procurava coletar informações acerca da incidência do tipo de 

violência praticada contra crianças e adolescentes, obteve respostas pelos 

conselheiros tutelares, a seguir apresentada. 
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Quadro 08: Tipos de violência e parentesco do agressor 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 Negligência. Pai/Mãe. 

CT 02 Negligência. Pai/Mãe. 

CT 03 Violência Psicológica. Padrasto/Madrasta. 

CT 04 Abandono, Negligência, Violência Física, Violência Psicológica, Violência 
Sexual. Padrasto/Madrasta. 

CT 05 Violência Sexual e Evasão Escolar. Tio/Tia.  

CT 06 Negligência. Outros. 

CT 07 Negligência. Pai/Mãe.  

CT 08 Negligência e Violência Psicológica. Padrasto/Madrasta. Tio/Tia. 

CT 09 Negligência. Pai/Mãe. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com relação ao tipo de violência intrafamiliar que mais aparece nos 

atendimentos dos conselheiros tutelares participantes, fica visível perceber pelo 

Quadro 08 que é a negligência. E com relação ao grau de parentesco da vítima com 

o agressor, o pai e a mãe se destacam entre os demais familiares.  

Observa-se que a negligência pode ser física (caracterizada pela falta de 

alimentação, higiene ou cuidados básicos de saúde), emocional (falta de afeto 

necessário para seu desenvolvimento) ou educacional (quando os responsáveis não 

propiciam condições para a formação intelectual), e ainda pode vir a acarretar outras 

formas de violência, como a violência psicológica e a violência física. 

Importante salientar que quando os pais ou responsáveis pelas crianças ou 

adolescentes não possuem condições socioeconômicas necessárias para prover as 

necessidades básicas (físicas ou emocionais) não sejam culpabilizados por 

negligência, pois tais situações fogem do controle dessas famílias, e acabam por não 

prover os cuidados, por falta de condições materiais de vida, e não de maneira 

intencional. 

Ainda dados do Disque 100, já apresentados no referencial teórico, apontam a 

negligência como a violência mais comum denunciada contra crianças e 

adolescentes. 

Interessante ressaltar que o juiz de direito também mencionou a negligência 

como sendo o tipo de violência mais comum em seu cotidiano de atribuições 

jurisdicionais.   

A negligência está implícita quando os pais ou responsáveis pela criança ou 

pelo adolescente não atendem às necessidades dos filhos, tendo condições de provê-
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las, criando ou facilitando, consciente ou inconscientemente, situações que 

configurem maus tratos (AZEVEDO, GUERRA, 1993). 

Quando se questionou os conselheiros tutelares sobre a reincidência nos casos 

de violência sexual intrafamiliar, os conselheiros expressaram suas vivências e 

concepções conforme está apresentado no Quadro 09. 

 

Quadro 09: Reincidência da violência sexual intrafamiliar 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 Infelizmente mais comum do que deveria e em alguns casos é cultural. 

CT 02 Só acontece reincidência por falta de acompanhamento e tratamento dos 
envolvidos. 

CT 03 
Creio que pela punição ser geralmente muito branda, se cria a ideia do “não dá 
nada”. No final das contas o agressor volta para casa com uma tornozeleira 
eletrônica ou no máximo com uma ordem de afastamento que não é cumprida.  

CT 04 Não há registros. 

CT 05 A reincidência acontece devido a impunidade. 

CT 06 A reincidência é média. 

CT 07 
Pode sim retornar os casos de violência sexual, pela questão do alcoolismo, 
drogas, estrutura familiar, negligência, vulnerabilidade social, sendo realizado 
acompanhamento a longo prazo. 

CT 08 

No nosso município tivemos poucos casos de violência sexual, pode-se afirmar 
que não houve reincidências. Os casos que tivemos os agressores 
permanecem presos e as vítimas vem sendo acompanhadas pela rede de 
enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes. 

CT 09 Avalio que é indispensável que o agressor além da pena receba atendimento 
especializado visando sua mudança como pessoa diante da situação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que diz respeito a reincidência dos casos de violência sexual intrafamiliar, 

os conselheiros tutelares mencionam que a reincidência é comum, e que ela acontece 

devido à falta de acompanhamento e tratamento dos envolvidos e devido também a 

impunidade dos agressores.  

“Não são os anos passados numa penitenciária que vão, por si só, garantir que 

um abusador não reincida, tampouco seu bom comportamento” (SCHMICKLER, 2006, 

p. 255).  

Na afirmação de Schmickler (2006) fica evidente que é necessário que os 

agressores recebam acompanhamento e tratamento psicossocial assim como nas 

respostas dos conselheiros tutelares, pois um dos maiores problemas com relação a 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é a reincidência dos 

casos, e continuação dos maus tratos mesmo após a denúncia. 
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Analisa-se que a prática puramente punitiva aplicada pelo Direito Penal 

Brasileiro não tem impacto na diminuição da reincidência da violência sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes. É necessário para que se consiga 

alcançar resultados positivos com relação a essa demanda uma ampla 

conscientização para transformar a cultura machista e adultocêntrica.  

Apresenta-se no Quadro 10 a análise dos conselheiros tutelares sobre a 

subnotificação dos casos de violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes.  

 

Quadro 10: Análise sobre subnotificação dos casos de violência  

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 

Neste conselho são utilizadas várias ferramentas para comunicação e 
acompanhamento das famílias, porém, muitas vezes, existem famílias que 
mesmo assim não aderem às notificações e orientações deste conselho, 
sendo necessário notificação ao judiciário. 

CT 02 Com projetos voltados a infância e família. 

CT 03 Não tenho conhecimento da subnotificação. 

CT 04 Quando a denúncia chega, os devidos encaminhamentos por este órgão são 
feitos, seja ela notificação, ou notícia de fato ao Ministério Público. 

CT 05 Não temos dados. 

CT 06 Resposta da questão nº 10 em branco. 

CT 07 Cabe ao Ministério Público. 

CT 08 
Nosso município é pequeno, portanto, quando recebemos uma denúncia, ela 
vem bem detalhada e com isso fica mais fácil de chegar à solução do caso 
em pouco tempo. 

CT 09 

Ainda é precária. Várias vezes quando o caso já está em andamento no 
judiciário a família tende a tentar calar a vítima, muitas vezes porque o 
agressor é quem traz o sustento para a casa, e principalmente pela questão 
afetiva. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisa-se que nem todos entenderam corretamente a pergunta para que fosse 

respondida a respeito da subnotificação dos casos de violência intrafamiliar. No 

entanto, a resposta do profissional CT 09, da comarca de São João do Triunfo, mostra 

que a família se cala por ter um vínculo muito estreito com o agressor, acaba por não 

quebrar o “pacto do silêncio” e não realiza a denúncia pois ele é quem sustenta a 

casa, e todos dependem dele economicamente para viver.  

Schmickler (2006) aponta que “a verdade é que muitas mulheres acabam se 

submetendo a maridos violentos, alcoólatras, infiéis, por absoluta impossibilidade de 

conduzirem suas vidas sem a figura provedora” (SCHMICKLER, 2006, p. 223).  
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Segundo ainda a autora, as mulheres se submetem a relações de gênero 

conflituosas e opressoras e o empobrecimento das mesmas acaba sendo decorrente 

de desânimo, depressão, da impossibilidade de realizar sonhos, do resultado de 

trocas culturais empobrecidas e não somente da impossibilidade de auferir renda com 

sua força de trabalho (SCHMICKLER, 2006). 

A questão sobre a concepção dos conselheiros tutelares acerca da punição aos 

agressores e do destino desses agressores foi respondida pela visão e versão desses 

profissionais conforme o Quadro 11 expõem. 

 

Quadro 11: Punição e destino dos agressores 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 

Relativamente a pena não é um meio eficaz, não somente a punição deve ser 
de forma efetiva, mas sim num contexto geral o sistema deve ser trabalhado de 
maneira eficaz. Primeiramente, nem todos os agressores são recolhidos, mas 
quando são, nós deste cenário atual não conseguimos relatar o real destino, visto 
que durante nossa gestão não vimos os agressores recolhidos por muito tempo. 

CT 02 Não é eficaz só a punição se não houver um tratamento psicológico. Na maioria 
das vezes o agressor acaba voltando para família. 

CT 03 Quando a pena é cumprida pelo agressor a vítima fica em segurança. Não tenho 
conhecimento quanto ao destino dos agressores. 

CT 04 Sim, a punição é eficaz. Não sabemos qual o destino dos agressores quando 
são recolhidos pelo Sistema Penal. 

CT 05 A pena não é um meio eficaz, se a punição existisse seria um meio eficaz, porém 
não é o que acontece. Na maioria das vezes não são punidos. 

CT 06 A pena não é um meio eficaz, a maioria dos agressores retorna ao convívio 
familiar. 

CT 07 O Conselho Tutelar não tem acesso, se irão ficar detidos em nossa cidade ou 
transferidos, não temos acesso. 

CT 08 
A pena é eficaz algumas vezes sim e outras não, porque muitos casos demoram 
muito depois de encaminhados para órgãos superiores. No nosso município não 
temos CREAS, por isso não acompanhamos esse processo. 

CT 09 

Acredito que muitas vezes a pena apenas cria uma questão de alívio 
momentâneo, mas o agressor poderá incorrer em crime se voltar ao ambiente 
sem que seja feito alguma intervenção com o mesmo. Ficam na cadeia por 
relativamente um terço da pena e voltam as vezes para o mesmo núcleo familiar 
ou em outra família e praticam um novo crime. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ressalta-se que dos nove conselheiros tutelares participantes, o profissional 

CT 04, do município de Paula Freitas, acredita que a punição do agressor é eficaz. O 

profissional CT 05, do município de Bituruna, também aponta em sua resposta que se 

existisse a punição do agressor, teria eficácia. No entanto, os demais conselheiros 

tutelares participantes da pesquisa apontam que a pena não é um meio eficaz para a 

punição dos agressores.  
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Os agressores na maioria das vezes sequer chegam a ser punidos e a cumprir 

pena. Seria necessário um acompanhamento psicológico para os mesmos. Algumas 

falas apontam que o agressor acaba geralmente voltando para o núcleo familiar.  

Cabe mencionar o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

o qual prevê que caso esteja havendo a violação dos direitos fundamentais a uma 

criança ou adolescente pelos seus responsáveis, deve se retirar o agressor do mesmo 

espaço habitacional residido pela vítima. A autoridade judiciária poderá determinar, 

como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum.  

Segundo Crami (2002, p. 76)  

 

A medida de afastamento do agressor só tem resultado, se houver uma 
coação, já previsto na justiça penal, em relação à volta a moradia comum. Os 
componentes da família precisam ser altamente fortalecidos para que 
possam conseguir garantir que o agressor não volte, situação muito comum, 
uma vez que este, na maioria das vezes, exerce uma pressão física, 
psicológica e social sobre os membros da família, ameaçando-os de forma 
objetiva. 

 

Entende-se que além da responsabilização criminal do agressor, deve-se 

aplicar medidas constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

objetive tratar, orientar e readequar a família como um todo.  

Observa-se que o limite trazido pelo Código Penal de 1940, no que se refere à 

responsabilização do agressor, embora necessário, não interrompe por si só o ciclo 

de violência sexual praticado. 

Uma questão foi apresentada aos conselheiros tutelares sobre as ações 

previstas para atendimento dos agressores da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e fragilidades encontradas no acompanhamento de agressores. Estes 

participantes manifestaram-se acerca dessa questão dizendo que: 

 

Quadro 12: Atendimento aos agressores e fragilidades 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 

Nesta comarca ainda existe poucas ações, mas podemos citar um projeto 
existente na Vara da Infância, o “Viver em Paz”. Quando o agressor é 
acompanhado por este conselho ou órgãos afins desta comarca, com certeza 
a adesão é a maior fragilidade. 

CT 02 
No nosso município somente há acompanhamento psicológico, cabendo ao 
município vizinho, de União da Vitória a questão prisional.  
Fragilidades seria quanto à falta de profissionais e de capacitação. 

CT 03 Dos agressores não tenho conhecimento do que de fato é feito. Fragilidade 
seria a negação do agressor em fazer algum tipo de acompanhamento. 

CT 04 Depende do caso. Como fragilidade, o agressor admitir que precisa de ajuda e 
querer ser ajudado. 
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CT 05 Não existem programas de atendimento para agressores.  

CT 06 Reclusão. Fragilidade é a demora nos atendimentos. 

CT 07 
Serão encaminhados para a rede de proteção (CRAS, CREAS, CAPS). Deve 
existir uma aceitação tanto do agressor e da família para obter um bom 
acompanhamento e resultado. 

CT 08 

No nosso município não temos CREAS ainda, fazemos nossa parte de 
averiguar os fatos e enviar aos órgãos competentes e muito dos casos não 
temos retorno. Quanto as fragilidades, necessita de uma equipe de 
profissionais à disposição para realizar um trabalho que possam potencializar 
ações conjuntas, permitindo o fluxo de informações e respaldando a atuação 
dos profissionais envolvidos com a proteção e assistência, ainda não 
possuímos uma equipe completa para atender esses tipos de situações, mas 
mesmo assim o que pode ser feito no município de pelos profissionais que 
temos, é feito. 

CT 09 

Ações formuladas pela Secretaria de Assistência Social, porém não chegamos 
a ter conhecimento de quais ações apenas sei que são realizadas e em algum 
momento o CREAS auxilia com a equipe técnica. Com relação as fragilidades, 
de o mesmo aceitar que necessita do atendimento, em nossa comarca temos 
uma parceria com a assistente social da equipe de Saúde da Família.  Ela nos 
acompanha a atendimentos, onde a vitimização da criança ocorre pelo uso 
abusivo de álcool dos pais. Tem sido válido, temos atingido resultados 
positivos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A partir das falas dos participantes, pode-se notar que nos municípios de União 

da Vitória (CT 01), São Mateus do Sul (CT 07) e São João do Triunfo (CT 09), já estão 

sendo realizadas intervenções com os agressores, por alguns órgãos pertencentes a 

rede de proteção a criança e ao adolescente desses municípios.  

Os municípios citados tiveram a iniciativa de conduzir tais ações pois elas estão 

previstas na Lei 11. 340/2006 (Lei Maria da Penha). Esta lei visa implementar e 

estruturar os centros de responsabilização e restauração para autores de violência 

doméstica enquanto política pública preventiva, objetivando contemplar três eixos: 

proteção à vítima, prevenção à violência e responsabilização do autor.  

Entende-se que essas práticas são um avanço para o enfrentamento da 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, pois não deve somente 

se trabalhar com a vítima e esquecer do autor da violência, do protagonista, que causa 

tantas dores e sofrimentos profundos para a família como um todo. 

De acordo com Schmickler (2006) “as evidências mostram que é inócuo 

esperar pela recuperação e transformação do comportamento abusivo sem um 

trabalho terapêutico junto ao agressor, seja em liberdade, seja enquanto recluso” 

(SCHMICKLER, 2006, p. 258). 

A respeito da opinião dos conselheiros tutelares com relação aos atendimentos 

reflexivos, educativos e restaurativos para o agressor de violência sexual intrafamiliar 
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contra crianças e adolescentes, os pesquisados apresentaram as respostas do 

Quadro 13. 

 

Quadro 13: Atendimentos reflexivos ao agressor 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 Infelizmente não temos como responder a esta pergunta, visto poucas ações 
para este público. 

CT 02 Eu acho bom. 

CT 03 Se for bem feito, pode gerar fatos positivos. 

CT 04 Tudo depende do profissional que está executando o atendimento ao agressor. 

CT 05 Resposta da questão nº 15 em branco. 

CT 06 Acho que é bom. 

CT 07 Ambos deverão ser trabalhados, agressor e vítima. 

CT 08 

Precisamos de iniciativas, trabalho em equipe com profissionais capacitados 
para uma atuação mais efetiva mediante as situações de violência sexual 
intrafamiliar, além do apoio dos gestores públicos e da assistência social de 
maneira a subsidiar e fortalecer o combate a violência, agregando e 
estruturando a rede de serviços intersetoriais. 

CT 09 Acredito que precise um método mais eficaz, talvez tentar novas formas de 
abordagens.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ao juntar todas as falas dos participantes, pode-se concluir que os conselheiros 

tutelares têm a ideia de que os atendimentos reflexivos, educativos e restaurativos 

podem ser bons, e gerar resultados positivos se forem bem executados, por 

profissionais capacitados, talvez com novas metodologias de abordagem aos 

agressores e ainda contando com o apoio dos gestores públicos e da rede intersetorial 

de atendimento para realização de tal serviço. 

Ainda, entende-se que, de modo geral, os serviços de atendimento aos 

agressores são deixados em segundo plano, em detrimento de intervenções 

emergenciais para atender as vítimas, o que acaba por refletir a ausência da cultura 

da prevenção.  

Também se analisa que para o poder público, prestar um serviço a homens 

agressores, que cometeram violência contra seus próprios filhos, ainda é um tabu, e 

que os próprios profissionais que atuam na área desconhecem esse tipo de 

abordagem.  

Avalia-se que com um trabalho compromissado de reflexão sobre a produção 

de sentidos da ação violenta na vida das famílias e o fortalecimento de vínculos, que 

recriem o significado da violência nas relações sociais, será possível enfrentar com 
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eficácia e eficiência a violência sexual intrafamiliar, fazendo com que os recursos que 

já são direcionados pelo Estado para atender as vítimas sejam empregados de forma 

verdadeiramente eficiente e para que a prevenção realmente possa ser oferecida. 

Considera-se que se faz urgente e necessária a implantação de serviços de 

atendimentos aos agressores de violência sexual intrafamiliar para crianças e 

adolescentes, onde eles possam ter apoio multidisciplinar especializado, para refletir 

sobre suas relações, sobre o contexto de suas vidas, como também sobre a realidade 

que os cerca, numa abordagem que seja capaz de relacionar os diferentes 

significados que a violência carrega no particular e no coletivo. 

No Quadro 14, é apresentada a análise dos conselheiros tutelares sobre as 

intervenções multidisciplinares e em rede nos casos de violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes. 

 

Quadro 14: Intervenções multidisciplinares  

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 Pode-se concluir que atualmente funciona de forma precária, visto pela falta de 
profissionais especializados para a demanda da violência. 

CT 02 São tomadas as precauções e medidas cabíveis. 

CT 03 Quando bem trabalhado, principalmente para a vítima traz resultados positivos. 

CT 04 Em nossa cidade o trabalho é bem desenvolvido pela equipe da rede. 

CT 05 Resposta da questão nº 16 em branco. 

CT 06 O trabalho em rede é regular. 

CT 07 Os casos de violência são encaminhados a rede de proteção, só teremos 
acesso se tivermos que responder os autos. 

CT 08 

O trabalho em equipe é feito com o pessoal da rede de proteção, um trabalho 
positivo e quando necessitamos é marcado uma reunião para expor o assunto. 
Discutimos, traçamos estratégias e agimos da melhor maneira possível para 
poder apoiar, executar e orientar as famílias envolvidas no contexto da 
violência. 

CT 09 
A rede ainda precisa se fortalecer, está trabalhando em formato de engrenagem 
mais ainda precisa melhorar, fluxos ainda precisam ser definidos e a rede toda 
fortalecida. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Percebe-se que nos municípios a rede de atendimento na área da criança e do 

adolescente já existe. No entanto, se precisa fortalecer esta rede e estabelecer fluxos 

de encaminhamentos e atendimentos das crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual intrafamiliar. Ainda, coloca-se a falta de profissionais capacitados 

para atuarem com essa demanda específica.   

Os programas de atendimentos às vítimas e ao agressor devem ter a 

preocupação de disseminar uma nova cultura da criança, como traz o paradigma do 



115 

 

ECA, valorizando-a como cidadão, e assim, formar opinião pública pela quebra de 

tabus criados pela sociedade, como também, utilizar a educação sexual como uma 

das estratégias mais importantes e mais divulgadas.  

Os espaços da rede podem ser aproveitados para aplicação de programas 

preventivos, desde grupos de pais, de diversos segmentos, até grupos de gestantes 

ou alunos em escolas (CRAMI, 2002). 

Destaca-se que nenhum órgão de defesa ou programa consegue atuar 

efetivamente se estiver sozinho no processo de acompanhamento e proteção às 

vítimas e aos agressores da violência sexual intrafamiliar. É premente a criação de 

uma política de atenção especial a toda família envolvida nos casos de violência e 

para isso a rede de proteção deve estar articulada.  

Com relação ao Quadro 15, apresenta-se o entendimento dos conselheiros 

tutelares sobre as repercussões da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes para o desenvolvimento da sociedade local e regional. 

 

Quadro 15: Violência sexual intrafamiliar e desenvolvimento  

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

CT 01 Muitas vezes acaba incentivando a “revitimização” dos envolvidos. 

CT 02 A violência sexual intrafamiliar deixa muitos traumas e sequelas. 

CT 03 Do meu ponto de vista a vítima tende a repetir a violência sofrida, deve se investir 
no tratamento das vítimas para tentar mudar as próximas gerações.  

CT 04 Trata-se de implicações psicológicas de grande relevância. A existência de projetos 
em nossa cidade também seria importante para a restruturação familiar. 

CT 05 Resposta da questão nº 17 em branco. 

CT 06 As repercussões da violência sexual são negativas. 

CT 07 O trabalho deve ser feito a longo prazo, sabemos que a demanda da violência 
sexual intrafamiliar é grande e muitos não aceitam os atendimentos. 

CT 08 

A violência sexual intrafamiliar para com a criança e o adolescente é um grave 
problema que envolve todos os setores de uma gestão pública, que ainda não é 
enfrentado com a responsabilidade que merece e precisa ser combatida. A 
violência sexual intrafamiliar é uma questão que ainda está muito presente na 
sociedade e precisa ser encarada pelo viés extremamente corrosivo que possui. 
As pessoas que vivem nesse regime de medo devem ser ajudadas e receber o 
tratamento adequado para superar os eventuais distúrbios emocionais, físicos e 
psicológicos que sofreram em decorrência de suas agressões. 

CT 09 

Acredito que muita coisa precisa mudar para que as barreiras das violências contra 
crianças e adolescentes sejam rompidas, pois para formarmos pessoas de bem 
para contribuir na sociedade de forma positiva precisamos muitas vezes mudar 
hábitos. Infelizmente hoje em dia ainda repercute negativamente, pois precisamos 
quebrar esse ciclo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando todas as falas dos participantes, pode-se fazer uma breve síntese 

de que os conselheiros tutelares acreditam que a violência sexual intrafamiliar deixa 
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muitos traumas e sequelas para as vítimas, e que isso repercute negativamente na 

sociedade.  

De acordo com Crami (2002, p. 39), as vítimas de violência sexual intrafamiliar,  

 

Quando não são protegidas e não têm a chance de ser tratadas, tendem a 
reproduzir a relação incestogênica, podendo continuar com o ciclo 
perpetuador do incesto. Mas se lhes for apresentada a chance de terem um 
tratamento adequado, sua história de vida poderá ser escrita sob outro ponto 
de vista, refazendo relações com base na afetividade e não na violência. 

 

Destaca-se que o ciclo da violência deve ser quebrado a partir de mudanças 

de hábitos, e que as vítimas necessitam de tratamento psicológico adequado para 

superarem seus medos e distúrbios físicos e psicológicos que possuem em 

decorrência da violência sexual, para que não repitam os mesmos atos violentos a 

outras gerações.  

 

• PROFISSIONAIS DOS CREAS  

 

Em relação aos profissionais que atuam nos CREAS, também será utilizada 

legenda para resguardar suas identidades. 

 

Quadro 16: Profissionais dos CREAS 

LEGENDA PROFISSIONAIS CREAS 

P 01 Profissional CREAS de União da Vitória 

P 02 Profissional CREAS de São Mateus do Sul 

P 03 Profissional CREAS de São João do Triunfo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os quadros a seguir contêm todas as respostas apresentadas pelos 

profissionais que atuam nos CREAS dos municípios de: São João do Triunfo, São 

Mateus do Sul e União da Vitória.  

Destaca-se que o município de Antônio Olinto possui o prédio com as devidas 

instalações para que o CREAS possa prestar atendimento à população, no entanto, 

ainda não dispõem de equipe técnica para realizar os atendimentos. O equipamento, 

a estrutura física, foi inaugurada pelo Governo do Estado, mas encontra-se fechado 

por falta de contratação de funcionários. 
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Com relação ao cenário da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e sua incidência, os participantes que atuam nos CREAS apresentaram 

as seguintes respostas: 

 

Quadro 17: Entendimento sobre violência intrafamiliar 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

P 01 
Quanto aos processos que recebemos, percebemos uma incidência grande, 
contudo não sabemos os resultados dos casos comprovados. Atribuo a 
incidência dos casos a impunidade. 

P 02 

Há muitos casos de violência. Atribuo a incidência dos casos a questões 
culturais que precisam ser rompidas através de trabalhos preventivos. A 
urgência do entendimento destas questões porque leis entendo que temos, 
porém não bastam para romper com o ciclo da violência. 

P 03 

Pelo porte da cidade, temos um índice muito grande de situações de violência 
que gera muitos conflitos decorrentes da violência intrafamiliar. A incidência se 
dá pelo aspecto cultural, uso de bebidas alcoólicas, falta de conhecimento e de 
diálogo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os participantes da pesquisa salientam que pelo porte dos municípios, há alto 

índice de casos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Dando 

continuidade às respostas, os participantes atribuem essa incidência dos casos de 

violência intrafamiliar a questões culturais, ao uso de bebidas alcoólicas, a falta de 

instrução e a falta de diálogo.  

Observa-se que os participantes da pesquisa mencionam que o índice de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes é elevado em seus municípios, 

mas quando foi solicitado dados estatísticos, afirmaram não possuir tais dados 

quantificados. Os conselheiros tutelares também manifestaram que não detém esses 

números. Frisa-se que isto é um entrave, pois os índices estatísticos ajudam na 

solução dos problemas sociais e sustentam as intervenções. 

Para se evitar a violência, segundo a ABRAPIA (1997a), a prevenção é a melhor 

forma, e o trabalho preventivo deve se dar por meio de orientações. Portanto pais, 

sociedade civil e profissionais de diversas áreas devem buscar a promoção de um 

trabalho amplo e eficaz nesse sentido. 

Acredita-se que as intervenções preventivas são necessárias para que essas 

questões sejam rompidas, entretanto, cotidianamente se observa pela mídia, pelos 

meios de comunicação, jornais e redes sociais, que os números dos casos de 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes tem aumentado. Sendo 

assim, analisa-se que as intervenções preventivas não têm surtido o efeito esperado.  
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Quando os participantes que atuam nos CREAS foram questionados sobre a 

maior incidência de qual tipo de violência se deparam em seus locais de atuação 

profissional e o parentesco do agressor com a vítima, responderam da seguinte 

maneira: 

 

Quadro 18: Tipos de violência e parentesco do agressor 

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

P 01 Violência Sexual. Pai/Mãe. Padrasto/Madrasta. Avô/Avó. Tio/Tia. 

P 02 Violência Psicológica e Violência Sexual. Na maioria das vezes o padrasto é o 
violador. 

P 03 Negligência e Violência Sexual. Pai/Mãe. Padrasto/Madrasta. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observando o Quadro 18, com as respostas dos profissionais dos CREAS, a 

violência sexual aparece nas três respostas. Quanto ao parentesco do agressor com 

a vítima, a indicação do padrasto como abusador foi feita nas três falas e o pai/mãe 

em duas. Cabe nesse momento diferenciar as respostas dos profissionais que atuam 

nos CREAS com as respostas apresentadas pelos Conselheiros Tutelares. Tendo em 

vista que as profissionais do CREAS integram equipes técnicas de um órgão que é 

especializado para atender famílias e pessoas que estão em situação de risco ou 

tiveram seus direitos violados, a violência sexual aparece em evidência nos seus 

ambientes de trabalho, diferente dos conselheiros tutelares que apontaram a 

negligência. 

Os casos de violência sexual intrafamiliar ocorrem dentro das casas e os 

agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares muito 

próximos, como pode-se perceber pelas respostas apresentadas pelos participantes, 

como também, no referencial teórico. 

Analisa-se que para mudar este cenário é fundamental criar ambientes que 

sejam acolhedores e inclusivos para tratar do assunto violência sexual intrafamiliar. 

Nos espaços que são frequentados pelas famílias, como escolas, igrejas e unidades 

de saúde, informações devem ser repassadas quanto ao funcionamento do corpo 

humano, construção da sexualidade, visando empoderar as crianças e adolescentes 

para que se um dia vieram a se tornar vítimas de violência sexual intrafamiliar, saibam 

os meios legais para realizarem a denúncia e que consigam se desvencilhar de uma 

situação violenta da forma mais célere possível. 
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No Quadro 19, apresenta-se as manifestações dos profissionais que atuam nos 

CREAS quanto à reincidência dos casos de violência sexual intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes. 

 

Quadro 19: Reincidência da violência sexual intrafamiliar  

PROFISIONAIS RESPOSTAS 

P 01 A reincidência está relacionada a impunidade ou demora nos processos. 

P 02 Quando é trabalhado apenas a vítima e esta volta a conviver no âmbito familiar. 

P 03 
Na realidade nunca houve anteriormente um trabalho com agressores, os casos 
de violência sexual que atendemos no município de pronto procuramos afastar 
a vítima do agressor o que coíbe a reincidência. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os participantes da pesquisa que atuam nos CREAS atribuem que a 

reincidência se relaciona com a impunidade do agressor e por apenas a vítima receber 

atendimento. Destaca-se que os conselheiros tutelares responderam sobre tal quesito 

da mesma forma. 

Avalia-se que para produzir transformações sociais significativas, quanto à 

ocorrência da violência sexual intrafamiliar deva-se adotar novas metodologias de 

atendimento tanto para a vítima como para o agressor. Os casos de violência sexual 

intrafamiliar devem receber um olhar diferenciado, em detrimento ao olhar indiferente 

do Estado para essa expressão da questão social, que se preocupa apenas em punir 

o agressor e não age com relação a sua conscientização e recuperação.  

Analisa-se que se deve ter um olhar mais humano e preocupado com a 

dignidade de ambas as partes envolvidas nas relações de violência sexual intrafamiliar 

podendo-se chegar a uma resposta positiva para a solução dos casos. Dessa 

maneira, a reincidência dos casos de violência poderia ser reduzida, com mudanças 

na educação e conscientização dos agressores como também na prevenção desse 

tipo de delito. 

Observa-se que é importante ter como prerrogativa desse tipo de crime o 

reestabelecimento futuro do bem-estar emocional de todas as partes envolvidas no 

conflito, assim como, o equilíbrio e a reconstituição do ambiente familiar afetado. 

A seguir, no Quadro 20, encontram-se as análises dos profissionais que atuam 

nos CREAS sobre a subnotificação dos casos de violência intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes. 
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Quadro 20: Análise sobre subnotificação dos casos de violência  

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 Resposta da questão nº 10 em branco. 

P 02 Percebo a falta de oferta dos serviços voltados para o violador de direitos. 

P 03 A subnotificação é decorrente sobretudo de questões pessoais, principalmente 
em cidades pequenas, onde as pessoas se conhecem, então por receio de 
notificar acabam sendo realizados processos de qualquer forma o que acarreta 
no não rompimento com esse ciclo da violência, os profissionais precisam ser 
capacitados e comprometidos com as situações que envolvem a violência 
intrafamiliar, não somente na notificação, mas no acompanhamento dos casos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto à subnotificação dos casos, os participantes apontam que pelos 

municípios serem de pequeno porte, e grande parte das pessoas se conhecerem, 

terem amizades no município, não notificam os agressores por terem proximidade 

com eles.  

O participante P 03, do município de São João do Triunfo, ressalta em sua 

resposta que os profissionais que atuam nessa área e recebem as notificações devem 

ser comprometidos com as situações que envolvem violência intrafamiliar e no 

acompanhamento dos casos e se capacitarem para atuar com essa demanda. 

Importante mencionar que aqueles que se omitirem frente à violência 

intrafamiliar, ficam sujeitos as penalidades legais fixadas nos artigos 13 e 245 do 

Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA). Os casos de suspeita ou confirmação 

de maus tratos contra a criança e o adolescente devem ser obrigatoriamente 

comunicados as autoridades competentes.  

Quando se trata da temática violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, vêm à tona as dimensões éticas, críticas e políticas, pois quando se 

aborda esta problemática, percebe-se que a natureza deste assunto é perturbadora, 

delicada e complexa, envolvendo valores, crenças, preconceitos, tabus sociais e 

estereótipos sobre normas sociais morais, bem como, processos de enfrentamento 

do problema, da formulação das leis que asseguram práticas éticas e protetivas, bem 

como, dos aportes da operacionalidade da justiça, nos quais todos, de igual forma, 

são responsáveis pelas alterações necessárias que sustentem a dignidade humana.  

A concepção dos participantes sobre a questão da pena para punição dos 

agressores e o destino dos agressores da violência sexual intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes pode ser observada pelo Quadro 21: 
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Quadro 21: Punição e destino dos agressores 

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 Além da punição deveria ter um trabalho clínico. Quanto ao destino dos 
agressores não temos acesso aos dados. 

P 02 

Na minha opinião a pena é meramente um cumprimento da lei sem 
contribuição, ou melhor, contribui minimamente com a ressocialização do 
agressor. Caso os agressores não sejam trabalhados, cumprirão suas penas e 
estarão novamente no meio da sociedade, suscetíveis a cometerem novos 
crimes. 

P 03 

A pena por si só não modificara os comportamentos agressivos, o agressor 
precisa de um atendimento e acompanhamento constante, para que consiga 
se perceber como um ser violento e que precisa de ajuda pois só dessa forma 
conseguiremos romper com o ciclo já formado. Ficam presos pelo período 
determinado e depois reinseridos na sociedade, mas como sabemos nosso 
sistema prisional é falho e não ressocializa, se torna excludente e pode até 
acirrar mais ainda a violência. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os profissionais que atuam nos CREAS compreendem que a pena contribui 

minimamente com a ressocialização do agressor, que além da punição devem receber 

atendimento e acompanhamento psicológico clínico constante, para que consigam se 

perceber como um ser violento e que necessita de ajuda, para que então o ciclo da 

violência seja rompido. O sistema prisional é falho e não ressocializa os agressores 

na sociedade, pelo contrário, os excluiu e acaba por acirrar a violência. 

Observa-se que não é apenas o sistema prisional que é falho, mas sim que a 

gama de profissionais do poder público, que atendem os casos de violência sexual 

intrafamiliar, não apresentam a devida qualificação para atender a vítima, o agressor 

e a família como um todo. É necessário a criação de varas e juizados especiais para 

atender os casos de violência sexual intrafamiliar, assim como, profissionais 

especializados nas unidades de delegacia de polícia e institutos médicos legais 

(IMLs).  

Analisa-se que a ausência de especialização e preparo profissional para se 

intervir nos casos de violência sexual intrafamiliar é preocupante, e mais, são 

necessários investimentos dos municípios no fortalecimento da rede de proteção a 

criança e ao adolescente e o esforço conjunto em se alinhar a atuação nas três esferas 

governamentais (municipal, estadual e federal) junto às três esferas de poder 

(executivo, legislativo e judiciário). 

No que diz respeito as ações previstas para atendimento dos agressores da 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes e fragilidades 

encontradas no acompanhamento de agressores, as profissionais dos CREAS 

realizam análise, conforme o Quadro 22: 
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Quadro 22: Atendimento aos agressores e fragilidades 

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 No CREAS não há. A respeito das fragilidades, deve-se iniciar um trabalho e 
ter técnicos para um projeto nesta área. 

P 02 

Desde 01/04/2016, o CREAS criou o Grupo “Conviver”, voltado para 
agressores, é um trabalho de forma interdisciplinar. Envolve a Saúde, 
Educação, Assistência Social, Poder Judiciário, Ministério Público, Delegacia 
de Polícia e voluntários. Embora a tipificação dos serviços socioassistenciais 
esteja voltada para o trabalho com as vítimas, entende-se que é necessário 
trabalhar o agressor. A ponto que o diferencial desse trabalho está no 
entendimento dos profissionais, basta encontrar os meios legais para colocar 
em prática. 

P 03 Somente o Grupo Refletir. Fragilidades: Falta de profissionais para desenvolver 
o trabalho; Falta de qualificação; Dificuldade na participação no grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se pelas falas dos profissionais que atuam nos CREAS que existem 

grupos reflexivos voltados para os agressores, mencionam o Grupo “Conviver” e o 

Grupo “Refletir”.   

Tais projetos serão detalhados a seguir, mas observa-se que as intervenções 

têm se dado de forma multidisciplinar, envolvendo várias áreas do conhecimento, 

como: Saúde, Educação, Assistência Social, Poder Judiciário, Ministério Público, 

Delegacia de Polícia e voluntários.  

No entanto, as fragilidades encontradas para realização desse trabalho são: 

falta de profissionais capacitados para atuarem junto a esses grupos, equipes 

reduzidas, dificuldade na adesão da participação pelos agressores.  

Salienta-se que não são raros os casos em que um profissional é colocado para 

atender uma demanda pela qual não possui afinidade e isso gera problemas, pois o 

profissional viola a si mesmo, desencadeando um processo de frustração por não dar 

conta da demanda apresentada e ainda não ser capaz de prestar um serviço 

adequado e de qualidade, prejudicando assim o usuário que necessita de 

atendimento.  

Importante observar que a especialização dos profissionais que trabalham com 

a violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes ainda é frágil e 

necessita de aprimoramentos constantes.  

Deve-se considerar que os municípios têm feito esforços e que merecem 

reconhecimento, pois já criaram programas para atendimento ao agressor, mas é 

necessário frisar que o sistema político brasileiro não favorece o desenvolvimento de 

serviços efetivos desta natureza e que é primordial que os investimentos nesta área 

se deem de maneira contínua. 
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No Quadro 23, se tem a opinião dos profissionais que atuam nos CREAS com 

relação aos atendimentos reflexivos, educativos e restaurativos para o agressor de 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

 

Quadro 23: Atendimentos reflexivos ao agressor 

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 Sabemos que é necessário. 

P 02 De fundamental importância, vivemos em um cenário milenar que traz a cultura 
de violência e temos poucos anos de conquistas de muitos direitos. 

P 03 
São essenciais para que se consiga modificar a situação vigente, pois mesmo 
que não volte para o ambiente em que estava, o mesmo estará inserido na 
sociedade, suscetível a cometer outras agressões. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os profissionais participantes da pesquisa acreditam que os trabalhos 

reflexivos, educativos e restaurativos para o agressor são importantes, para que se 

consiga modificar as situações de violência sexual intrafamiliar, e consideram 

essenciais, argumentando que mesmo que o agressor não retorne para o ambiente 

familiar em que estava, uma hora ele voltará a se inserir na sociedade, e se não for 

trabalhado com o mesmo, estará suscetível a cometer outras violações.  

 Acredita-se que o homem é passível de mudanças e transformações, e que se 

for realizado intervenções psicossociais com os agressores eles possam vir a refletir 

sobre as práticas de violência que cometeram para que repensem suas atitudes, 

adotem novas formas de conduta e talvez, não voltem a cometer tal crime. 

Para que isso seja possível, no entanto, é necessário romper com alguns 

paradigmas e ações tradicionais das políticas públicas e começar a pensar estratégias 

de trabalhos e em programas reflexivos e restaurativos. 

No Quadro 24, se apresenta a análise dos participantes sobre as intervenções 

multidisciplinares e em redes nos casos de violência sexual intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes. 
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Quadro 24: Intervenções multidisciplinares 

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 O trabalho interdisciplinar é abrangente quanto as ações que são realizadas 
para a vítima. 

P 02 

O Curso “Conviver” foi criado em 2016 embasado na Lei Maria da Penha, 
porém todos os casos de violência contra crianças também são encaminhados 
para este curso, além da escuta qualificada e orientações no espaço do 
CREAS. Percebe-se que há necessidade de capacitação e mais ênfase no 
trabalho com o agressor.  

P 03 

É um trabalho essencial, pois o coletivo fortalece o atendimento. Entretanto em 
São João ainda temos bastante dificuldade, não temos fluxos devidamente 
estabelecidos, nem a rede totalmente coesa, mas estamos trabalhando para a 
efetivação e fortalecimento da rede. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os profissionais que atuam nos CREAS entendem que as intervenções 

multidisciplinares são importantes nas ações que envolvem a violência sexual 

intrafamiliar, que a rede ainda não está coesa e que os fluxos de atendimento às 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual ainda não estão devidamente 

estabelecidos, mas que estão juntando esforços para a efetivação e fortalecimento do 

trabalho em rede. 

Analisa-se que as intervenções em rede na área da criança e do adolescente 

requerem pactuação constante e educação permanente para garantir a integralidade 

das ações. As ações multiprofissionais, por envolver diversos saberes, órgãos e 

políticas requerem articulação, transversalidade nas normativas e planejamento.  

Considera-se que cabe as redes de proteção dos municípios traçar um objetivo 

comum a todos os órgãos e profissionais envolvidos no cuidado de crianças e 

adolescentes, para que tenham comunicação efetiva e ainda, seria interessante 

adotar um articulador no município para pautar as práticas multidisciplinares na 

integralidade. 

A seguir, no Quadro 25, apresenta-se o entendimento dos profissionais que 

atuam nos CREAS sobre as repercussões da violência sexual intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes para o desenvolvimento da sociedade local e regional. 

 

Quadro 25: Violência sexual intrafamiliar e desenvolvimento 

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

P 01 Violência gera violência, cria-se um ciclo. 

P 02 

Comprometedor, uma vez que prejudica o desenvolvimento saudável das 
crianças e adolescentes que estão sujeitos a desencadearem problemas de 
saúde ou ordem psíquica, afetando o desenvolvimento da família, da 
comunidade e da sociedade. 

P 03 
Quando não se rompe esse ciclo da violência, acabamos que ele se reproduz 
e muitas vezes se fortalece, refletindo também na sociedade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 



125 

 

Para Azevedo e Guerra (1989), a violência se reproduz como um ciclo. Sendo 

assim, para que a violência sexual intrafamiliar não seja considerada algo apropriado, 

transmitindo por inúmeras gerações, se faz necessário que o ciclo da violência seja 

absolutamente rompido. 

A partir das falas dos profissionais que atuam nos CREAS, é imprescindível 

destacar um aspecto que pode ser visto como determinante da violência sexual 

intrafamiliar. O fato de que a violência acaba por gerar mais violência, ou seja, alguns 

dos agressores que foram violentados e abusados sexualmente quando crianças e 

adolescentes, podem acabar se tornando da mesma forma agressores e abusadores.  

 

• JUIZ DE DIREITO 

 

Entre os juízes de direito das três comarcas da região sob a qual se 

desenvolveu a pesquisa, o único que respondeu a entrevista foi o juiz de direito da 

comarca de União da Vitória. Apresenta-se em seguida as respostas oportunizadas 

pelo juiz com transcrições literais, sendo que as demais partes da entrevista serão 

parafraseadas, pois não há a necessidade de ser apresentado o texto como um todo.  

Este juiz de direito explana que o cenário da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes na sua comarca ainda é alarmante, principalmente no que 

tange a negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. “O 

abandono ainda não é tão significativo”. “A negligência aparece mais no fórum, mas 

todas as violências são muito comuns no cotidiano de fórum” (SIC). 

O participante da pesquisa evidencia que o tipo de violência mais constante que 

é denunciado e que percorre o trâmite e chega a sua atribuição institucional da justiça 

está relacionado a negligência.  

Nesse sentido, destaca-se que a violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes é evidenciada não apenas como qualquer ato, seja físico, psicológico 

ou sexual, praticado por pais ou responsáveis no ambiente familiar, que tenha a 

intenção de causar dor e sofrimento, prejudicando o desenvolvimento das vítimas, 

mas também, como a omissão dos cuidados básicos essências e a falta de proteção 

frente à violência praticada por algum membro da família, configurando-se assim 

como negligência.  
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O juiz de direito atribui a incidência da violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes a questões culturais, aspectos de antropologia e colonização, como 

também, ao uso abusivo de álcool e drogas. Para o juiz a violência intrafamiliar 

 

É gravada significativamente em ambientes que tem uso e abuso de álcool, 
também, uso e abuso de drogas, questões ligadas ao machismo, falta de 
melhor preparo do poder público para trabalhar com essas questões e a 
inexistência de políticas públicas (SIC). 

 

Entende-se que o álcool e o uso de drogas podem levar os pais ou 

responsáveis a praticar atos agressivos contra crianças e adolescentes no espaço 

familiar. Pode permitir que os familiares externem intensos sentimentos violentos a 

seus filhos.  

Salvador apud Miskalo (1998) assinala que no Brasil, muitos fatos de violência 

contra crianças e adolescentes acontecem pelo uso do álcool. O uso de outras drogas 

ainda pode causar uma ação violenta por parte dos responsáveis. O consumo de 

algumas drogas faz com que a sexualidade aflore, dando aos usuários sensação de 

gozo, de domínio e de posse, e fazendo com que a sensação de ansiedade atenue 

(MISKALO, 1998). 

Quando o participante da pesquisa fala com relação a inexistência de políticas 

públicas, cabe analisar e mensurar que as políticas existentes com relação ao 

combate da violência sexual intrafamiliar são um avanço, sobretudo por já ter 

conseguido conquistá-las, no entanto, ainda é necessário haver maior divulgação e 

fiscalização de tais políticas, para que as crianças e adolescentes, o agressor, e a 

família em sua totalidade envolvida na problemática, possam receber atendimento e 

tratamento contínuo e de qualidade, como também para que o ciclo da violência seja 

decisivamente rompido. 

O mesmo participante salienta ainda que a “violência sexual familiar ocorre 

também de maneira significativa em classes mais abastadas, não apenas em públicos 

vulneráveis socioeconomicamente falando”. (SIC)  

Corrobora-se com o posicionamento do juiz de direito ao analisar que muitas 

pessoas acreditam que só nas famílias em que se encontram em estado de 

vulnerabilidade socioeconômica é que se ocorre tal expressão da questão social. Em 

que pese, essa percepção não converge com uma discussão que sustenta políticas 
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públicas, pois a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes se faz presente 

em todo o mundo, independente do grau de desenvolvimentos dos países.  

Analisa-se que violência sexual intrafamiliar atinge todas as classes sociais, 

desde as famílias de baixa renda, as quais encontram-se submetidas à violência 

estrutural, com grandes dificuldades para a própria subsistência, como também, 

famílias de classe média e alta. 

Nessa direção, Vilela entende que a violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes permeia todas as classes sociais, mas que a visibilidade dos casos é 

menor nas classes mais altas, pois estas não utilizam o Sistema Único de Saúde, 

frequentam consultórios particulares, e algumas vezes até mesmo pagam o silêncio 

dos profissionais de saúde que acabam por atender as vítimas e não revelam o 

segredo das famílias (VILELA, 1998). 

Com relação aos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, o 

juiz de direito aponta que a grande maioria das situações em sua comarca, são 

cometidas por padrastos, pais e avós. Mas que “padrasto bate a quantidade de pais e 

avós” (SIC). 

De acordo com a ABRAPIA (1997a) numa relação incestuosa, as pessoas 

estranhas à criança e ao adolescente são responsáveis por um percentual pequeno 

dos casos registrados. Na maioria das vezes, as crianças e os adolescentes são 

abusados sexualmente por pessoas que já conhecem e convivem, como pai/mãe, 

madrasta/padrasto, namorado da mãe, vizinhos, amigos da família e babás. 

O participante da pesquisa entende que a reincidência da prática dos casos de 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes pelo agressor ocorre 

especialmente quando não há a denúncia, “quando os casos não são levados ao 

poder público” (SIC). 

A denúncia é um dos importantes fatores que ajuda a romper com a prática da 

violência sexual intrafamiliar. No entanto, em grande parte das famílias, não só as 

crianças e adolescentes são dominadas pelos pais, pelos homens, mas também, as 

mulheres são reprimidas e se submetem a todos os tipos de desejos dos maridos ou 

companheiros. Sendo assim, “quanto mais dominada for a mulher, mais difícil lhe será 

reunir as forças necessárias para proteger sua ninhada dos ataques do macho” 

(SAFIOTTI, 1989b, p. 21). 

No que diz respeito a reincidência dos casos, o juiz de direito aponta que  

 



128 

 

Na nossa comarca nós determinamos de imediato o afastamento do agressor 
com a vítima. Então a reincidência é quase inexistente dos casos que os fatos 
já foram levados ao poder público. Por outro lado, da inexistência de 
encaminhamentos de casos para a polícia, para o Fórum, etc., a reincidência 
ela lamentavelmente é bastante frequente (SIC). 

 

Concebe-se que quando a mãe não denuncia aos órgãos competentes que seu 

companheiro ou marido violenta sexualmente seus filhos, consequentemente, o “pacto 

do silêncio” não é rompido, e a criança ou o adolescente continua sofrendo a 

vitimização e o agressor não é penalizado, permanecendo impune. Os agressores 

serão punidos legalmente a partir do momento em que as mulheres deixarem de ser 

submissas a eles, e perderem o medo de seus companheiros ou maridos, 

conseguindo assim juntar forças e criar coragem para denunciá-los.  

Para o juiz de direito participante da pesquisa, a subnotificação ainda é muito 

grande, sendo que declara que “nós conseguimos diminuir bastante concatenando um 

fluxo de atendimento desses casos por meio de um projeto, que chamamos de Projeto 

“Confiar”, onde diminuiu significativamente a subnotificação, mas ela ainda é 

razoavelmente grande”. (SIC) 

Importante especificar nesse momento, que o Projeto “Confiar”, é dedicado à 

proteção das crianças e dos adolescentes possíveis vítimas de abuso sexual, que visa 

realizar uma escuta psicológica humanizada para as vítimas, garantindo a integridade 

psicológica das mesmas. Uma vez que os danos em casos de abuso sexual já são 

consolidados, e em muitos casos é irreversível, este projeto busca respeitar e proteger 

o sofrimento da suposta vítima evitando que ela precise passar por repetitivos 

momentos de entrevista, ou ainda, ser entrevistada por pessoa despreparada para 

conduzir uma conversa desta espécie. 

Destaca-se que é consenso no Poder Judiciário e junto aos profissionais de 

Psicologia que uma criança ou adolescente deve ser ouvido em casos de indícios de 

que esteja sofrendo abusos sexuais, contudo nem sempre é estável a forma como 

essa suposta vítima será ouvida.  Nesse sentido o projeto procura proteger a suposta 

vítima de constrangimentos da situação da entrevista, inquirição ou audiência judicial, 

uma vez que na maior parte dos casos, a criança e o adolescente se sentem 

assustados e inseguros para relatar o evento, o que para o Poder Judiciário implica 

em uma prova inconsistente, precária. 

Com relação ao entendimento do juiz quanto a execução penal para os 

agressores, menciona que “a pena na verdade, se fizer a leitura de pena como prisão, 
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condenação, não é suficiente, não é o meio eficaz, apenas afasta o agente agressor 

do convívio em sociedade”. Complementa ainda que:  

 

É muito comum, quando da saída, da possibilidade de práticas de violência 
da mesma natureza em outras pessoas, na nova família, enfim, sem um trato 
multidisciplinar dos agressores, apenas a pena criminal, a pena da justiça, ela 
infelizmente não vai resolver o perfil violento do agressor (SIC). 

 

A partir dessa fala, entende-se que o fenômeno da violência intrafamiliar 

necessita ser muito discutido entre profissionais de áreas distintas. A partir da 

realização de intervenções multidisciplinares com os agressores, atitudes poderão ser 

tomadas frente a essa problemática para que seja possível romper com os diversos 

fatores que determinam a violência e causam graves consequências a várias crianças 

e adolescentes, prejudicando o desenvolvimento das mesmas até a vida adulta. 

Quanto ao destino dos agressores de violência intrafamiliar sexual contra 

crianças e adolescentes, o participante aponta que:  

 

Aqui, na comarca, o destino dos agressores é a Delegacia de Polícia, onde 
eles ficam presos separados, na antiga cozinha da Delegacia, junto com os 
presos por falta de pensão alimentícia. A transferência para o Sistema Penal 
tem ocorrido de maneira bastante vagarosa em razão da inexistência de 
vagas (SIC). 

 

Evidencia-se que a ineficácia do Estado em obedecer a Lei de Execução Penal 

e o caos do sistema carcerário inviabilizam o cumprimento da pena nos moldes 

formulados pela legislação, como também, tornam ainda mais morosa a transferência 

dos acusados para o estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena. 

O Estado falha em cumprir com suas obrigações e o apenado também acaba por ser 

prejudicado, pois o sistema penitenciário brasileiro possui um déficit enorme de vagas. 

O participante da pesquisa salienta que em sua comarca existem ações 

previstas para o atendimento aos agressores.  

 

Desde um acolhimento inicial no Fórum, mas também um Projeto chamado 
“Viva em Paz”, que é promovido em conjunto com o Curso de Psicologia da 
Universidade do Contestado de Porto União, onde eles passam por uma 
espécie de terapia coletiva e psicológica, de trabalho das questões da 
violência, de se conhecer como ser violento, da natureza desses atos e de 
todas as questões inerentes, por meio de profissionais de psicologia da UnC 
(SIC). 
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Cabe destacar que o mencionado projeto teve início em 2015 pelo CEJUSC em 

parceria com a UnC, campus Porto União. No ano de 2018, segundo o juiz de direito, 

60 acusados foram atendidos diretamente pelo projeto.  

Segundo o juiz, “são 20 encontros até que eles sejam liberados e há uma 

grande, forte e significativa mudança de comportamento deles, daqueles que chegam 

até o final, que seria um índice em torno de 70%” (SIC).  

O juiz de direito ressalta ainda, que o ideal seria que toda a rede de proteção 

desenvolvesse esse trabalho. Também, menciona que os relatos dos acusados que 

já participaram do projeto impressionam pela profundidade das reflexões causadas. 

O juiz de direito afirma que após os acusados encerrarem as 20 horas propostas no 

projeto, certamente são pessoas completamente diferentes do que eram no início. 

Entende-se por essa fala, que o projeto está atingindo um patamar de 

transformação positiva na vida dos acusados, e que as mudanças estão refletindo não 

só para os participantes do projeto, mas também a todos que estão ao seu redor, como 

esposas, filhos, parentes e amigos. Tão somente a existência do processo judicial 

criminal jamais geraria tais resultados.  

Como fragilidades para o desenvolvimento das intervenções com esses 

agressores, o participante da pesquisa enumera vários motivos: 

  

Especialmente a ineficiência, falta de estrutura, falta de servidores, falta de 
conhecimento, falta de capacitação da rede de proteção dos municípios, que 
faz um trabalho bastante aquém do desejado, minimamente razoável, até 
porque os agressores não aderem por óbvio, e se colocam em local incerto 
quando soltos e já no ponto de partida do seu atendimento, além das 
deficiências estruturais, já há uma grande dificuldade de fazer o 
acompanhamento (SIC). 

 

Avalia-se que essas dificuldades encontradas no atendimento dos agressores 

se referem ainda a aceitação inicial dos envolvidos. Esses entendem que a 

participação nestes projetos é uma forma de punição. Após começarem a frequentar 

e assimilar que são espaços de acolhimento e auxilio, passam a perceber que estão 

tendo a oportunidade de novos aprendizados que farão diferença nos seus 

relacionamentos familiares. 

Quando questionado o juiz sobre sua concepção quanto aos atendimentos 

reflexivos, educativos e restaurativos destinados ao agressor da violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes, esse afirma que: 
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Os atendimentos reflexivos, educativos e restaurativos são, é a grande 
sacada, para utilizar aí um termo bem coloquial, na transformação né, isso, 
vale lembrar, está previsto de maneira mais específica na Lei Maria da Penha, 
mas o ideal é que fosse, devesse ser trabalhado pelo Sistema de Justiça e 
pelas Redes de Proteção dos municípios com todas as situações de violência 
intrafamiliar, seja contra crianças e adolescentes, contra mulher, contra 
adultos, para que o agressor passe por processos reflexivos, educativos, 
restaurativos, que sejam sim muito mais do que a prisão ou qualquer outro 
tipo de punição penal, pena aplicada pela Justiça, são fatores de 
transformação da sua conduta mais adiante (SIC). 

 

O participante da pesquisa considera que os atendimentos reflexivos e 

educativos são importantes ferramentas e metodologia de trabalho para uma provável 

mudança de comportamento do agressor e se acredita que deva ser utilizado para 

outros segmentos que sofrem com a questão da violência: crianças, adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, não só para mulheres, como foi designado pela Lei 

Maria da Penha.  

Por conseguinte, analisa-se que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) já vem desenvolvendo círculos de construção de paz e 

realizam mediação entre a vítima e o agressor, a fim de que os conflitos familiares 

sejam solucionados, encontrando mecanismos para os envolvidos na violência sexual 

intrafamiliar participarem ativamente na solução dos problemas e maior celeridade na 

reparação dos danos causados, além de medidas para a preservação dos direitos de 

cidadania. 

Com relação as intervenções por meio de equipe multiprofissional e em rede 

socioassistencial para os casos de violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, o juiz de direito participante diz:  

 

Eu sou um grande fã de um trabalho interdisciplinar, aplicamos de forma 
inovadora no nosso prédio de justiça, inclusive de maneira inédita desde o 
acolhimento das pessoas dentro do prédio do fórum. Então, o atendimento 
interdisciplinar é também sim, uma das grandes possibilidades aí de 
transformação dessa trágica realidade existente atualmente aliado ao 
trabalho em rede dos municípios, o que melhorou muito nos últimos anos, 
mas ainda está muito longe do ideal. Então são ao meu ver, questões 
fundamentais para buscar uma transformação mais efetiva no panorama da 
violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes (SIC).  

 

No que diz respeito as intervenções por meio de equipe multiprofissional com 

competência técnica interdisciplinar, o juiz completa tal questão, apontando que:  

 

São necessários mais investimentos em políticas públicas do trato dessa 
questão da rede de proteção e também, prioridade orçamentária, o que não 
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ocorre em nenhum município. A meu ver aqui é uma falha grande de 
fiscalização do próprio Ministério Público, dos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, que poderiam e deveriam transformar esse 
panorama negativo (SIC). 

 

Entende-se que a implantação efetiva de uma rede especializada e integrada 

de serviços multiprofissionais e multiinstitucionais que atendam a criança e o 

adolescente que sofre violência sexual intrafamiliar é imprescindível, para que se 

possa ser acompanhado em sua recuperação traumática. Também voltada ao 

agressor para que este supere suas dificuldades socioculturais, psicossociais, 

econômicas, que estejam diretamente ou indiretamente relacionadas com a violência, 

mas que ainda seja atrubuida ao agressor a penalização cabida no caso de se tratar 

de violência. 

Faleiros (1998) alerta para essa questão, quando coloca que é urgente que se 

invistam em ações preventivas profundas, que mexam com os valores culturais do 

machismo e do autoritarismo. O Estado e a sociedade devem influir na mídia, fomentar 

campanhas, usar meios para influenciar os pais ou responsáveis a não cometerem 

atos violentos contra seus filhos, priorizando ações das políticas sociais por meio de 

programas de educação social que tenham como foco principal a família (FALEIROS, 

1998). 

Por fim, o juiz de direito avalia que as repercussões da violência sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes para o desenvolvimento da sociedade 

local e regional são trágicas. Pondera quanto a este tópico que as vítimas da violência 

são “pessoas que vão ter inúmeros problemas ligados as questões de saúde mental 

ao longo de toda vida e isso causa transtornos para todos aqueles a sua volta, para 

os lugares onde eles forem trabalhar, com imensos prejuízos a própria sociedade local 

e regional” (SIC). 

Azevedo (1989) coloca que as possíveis consequências da violência sexual 

intrafamiliar podem se dar tanto de forma imediata, como se dar por um prazo mais 

longo. A autora aponta que as consequências a curto prazo se relacionam a problemas 

infanto-juvenis e as que podem surgir com o decorrer do tempo, vão trazer problemas 

à vida adulta das vítimas. Para Azevedo (1989) as consequências de ordem 

psicológica estão conexas com dificuldades de adaptação afetiva e de adaptação 

interpessoal.  

O juiz de direito participante da pesquisa expõe além disso,  
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Então a repercussão dá prática de atos violentos, o ciclo se repetindo nas 
gerações que vem adiante, lamentavelmente é algo que traz um panorama 
bastante desalentador, ainda nesse aspecto de repercussão e 
consequências da prática desses atos violentos. O que nós fazemos via 
fórum e CEJUSC aqui no nosso ambiente de trabalho e nos projetos, nós 
temos 32 projetos de cidadania na comarca, boa parte deles trabalha direta 
e indiretamente com as questões ligadas a violência intrafamiliar, é buscar 
uma mudança desse panorama pelo trabalho interdisciplinar, pela reflexão 
diferenciada, pelo atendimento mais empático, de autoridade e numa 
transformação, num trabalho de formiguinha mesmo, trabalhando 
especialmente com a individualidade dos casos para buscar uma 
transformação dos seres humanos por trás da prática desses atos violentos, 
e um acolhimento mais especial as vítimas para que elas não se tornem 
também repetidoras de tais condutas no futuro (SIC). 

 

É imprescindível destacar que o atendimento especializado aos envolvidos na 

violência sexual intrafamiliar deve ser postulado básico das políticas públicas de 

atendimento a criança e ao adolescente. 

 Entende-se que deve ser dado ao agressor a possibilidade de recuperação e 

à família uma oportunidade de reelaboração de seus vínculos afetivos, prevendo ainda 

em seu bojo, ações complementares de defesa, tratamento e prevenção da violência 

sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes.  

Observa-se que os membros da família envolvidos em atos de violência sexual 

devem ser bem acolhidos pelos equipamentos por onde passarem e atendidos de 

forma individualizada para que o ciclo da violência possa ser terminantemente 

rompido e não passe de uma geração para outra. 

 

4.5 PROJETOS DE ATENDIMENTO AOS AGRESSORES DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS COMARCAS 

PESQUISADAS NA REGIÃO SUDESTE DO PARANÁ 

 

As três comarcas (União da Vitória, São Mateus do Sul e São João do Triunfo) 

apresentam projetos sendo desenvolvidos no que tange o atendimento ao agressor 

da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Os projetos de cada 

comarca serão apresentados a seguir: 

 

• UNIÃO DA VITÓRIA – PROJETO “VIVA EM PAZ” 
 

Objetivo do Projeto: O projeto é realizado desde o ano de 2015, e visa 

proporcionar de forma gratuita um espaço de acolhimento e de trabalho psicoterápico 
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coletivo para indivíduos que são acusados da prática de violência doméstica. Também 

tem como objetivo colher dados sobre a violência doméstica, para compreender as 

razões que desencadearam as atitudes violentas na região. 

 

Envolvidos: O projeto é proveniente do convênio formalizado pelo Tribunal de 

Justiça do Paraná com a Universidade do Contestado de Santa Catarina (UnC), e é 

promovido pelo CEJUSC da Comarca de União da vitória em conjunto com o Curso 

de Psicologia da UnC de Porto União. 

 

Trâmites junto ao Agressor: O projeto atende acusados de violência 

doméstica em processo de terapia coletiva psicológica contínua. Os homens são 

encaminhados pelas Varas Criminais e pelo CEJUSC de União da Vitória. O modelo 

de psicoterapia em grupo é necessário para que o agressor entenda que no grupo ele 

não é réu, mas paciente, e que saiba reconhecer que é violento. O projeto permite que 

o indivíduo aborde de forma reflexiva sobre a violência ocorrida no espaço familiar, 

bem como, de suas emoções e dificuldades.  A convivência grupal, promove trocas 

de experiência aos participantes, a fim de que encontrem novas formas de convivência 

familiar, como também, novas maneiras dos acusados se expressarem frente aos 

conflitos, com o propósito de ressignificar a violência.  

 

• SÃO MATEUS DO SUL – CURSO “CONVIVER” 
 

Objetivo do Projeto: Possibilitar que os autores de violência façam uma 

reflexão sobre eles mesmos, a trajetória de vida sobre os motivos que os levaram a 

agredir. Entender a realidade do homem e suas dificuldades, para que, por meio do 

conhecimento, possa fazer novas escolhas e mudar seu padrão de comportamento, 

atualmente baseado na violência, transformando assim, a crise em oportunidade. 

Também encaminhá-lo a outros serviços, conforme sua necessidade (internamentos, 

consulta médica e outros grupos). 

 

Envolvidos: Rede de Proteção formada pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e o representante da 2ª Promotoria de São Mateus do Sul. Com 

base nos dispositivos contidos na Lei Maria da Penha, realizaram reunião no dia 

14/12/2015 para construir um trabalho em conjunto visando amenizar a prática da 
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violência, oportunizando o diálogo entre os envolvidos, contribuindo com o 

fortalecimento de vínculos, consequentemente com uma sociedade que promova um 

ambiente saudável para seu desenvolvimento.  

 

Trâmites junto ao Agressor: O Conviver é realizado em módulos. Os 

encontros buscam a participação dos homens do grupo, que são autores de violência 

doméstica que estejam respondendo a inquérito policial e/ou processos criminais em 

andamento, com exceção de: autores de violência que estejam com sua liberdade 

cerceada; crimes sexuais; dependentes químicos com comprometimentos; portador 

de transtornos psiquiátricos; e autor de crimes dolosos contra a vida. 

Dentre os temas abordados, a psicóloga responsável pelos módulos, debate 

assuntos como: integração, sentir, pensar, ouvir, falar, papo legal, educação e justiça 

e sexualidade e violência. Em suas palestras, a psicóloga auxilia os homens 

participantes e entender as regras da cultura machista, que prejudicam os 

relacionamentos. 

Os usuários apresentam-se no CREAS com a determinação judicial para 

participar do curso e o CREAS realiza entrevista seguido de orientações sobre a 

finalidade do curso e agenda o início da participação. Utilizando-se de 08 encontros 

semanais, durante dois meses, com a equipe do CREAS e demais instituições da rede 

de proteção (Fórum, Delegacia de Polícia e CAPS) são desenvolvidos módulos com 

duração de 02 horas, sendo 01h30min de explanação do tema e 0:30min para 

individualmente os agressores compartilharem o que aprenderam no encontro.  

 

• SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PROJETO “REFLETIR” 
 

Objetivo do Projeto: Instigar o rompimento do ciclo da violência, trabalhando 

a responsabilização face a violência praticada e “desnaturalizando” os padrões de 

violência anteriormente internalizados pelo agressor.  

 

Envolvidos: CREAS e Ministério Público. A elaboração do Grupo “Refletir” 

surgiu a partir da necessária implementação e estruturação dos centros de 

responsabilização e restauração para autores de violência doméstica como política 

pública preventiva à violência contra a mulher, objetivando contemplar os três eixos 



136 

 

previstos na Lei 11. 340/2006 (Lei Maria da Penha): proteção à vítima, prevenção à 

violência e responsabilização do autor.  

 

Trâmites junto ao Agressor: Os participantes do projeto são autores de 

violência doméstica e familiar. O projeto conta com profissionais das áreas de Direito, 

Serviço Social, Psicologia, Enfermagem e Medicina. Inicialmente é realizada uma 

entrevista com os autores de violência, para se desmistificar o contexto e quais as 

formas de violência que acontecem. Essa entrevista é realizada por uma assistente 

social e uma psicóloga e serve de base para possíveis encaminhamentos 

considerando as necessidades de cada participante. O trabalho em grupo acontece 

quinzenalmente em horário a definir com os participantes. Geralmente são realizados 

12 encontros e os temas abordados são: informações sobre o funcionamento do 

grupo, conceitos sobre violência doméstica familiar, Lei Maria da Penha e seus 

desdobramentos, diferença de gêneros, ciclo da violência, discussão sobre os fatos 

vivenciados pelo agressor procurando apontar formas de enfrentamento para os 

conflitos. 

 

Pelo que foi possível coletar com relação aos projetos que vem sendo 

desenvolvidos junto aos agressores de violência sexual intrafamiliar nas comarcas de 

União da Vitória, São Mateus do Sul e São João do Triunfo, pode-se analisar que por 

tais municípios serem de pequeno porte, já é um grande avanço existirem ações dessa 

natureza, trata-se de ações importantes e desafiadoras.  

Os projetos objetivam contemplar os três eixos previstos na Lei 11. 340/2006 

(Lei Maria da Penha): proteção à vítima, prevenção à violência e responsabilização 

do autor. Assim como consideram também o que prevê a Lei 13.010/2014 (Lei Menino 

Bernardo), que os responsáveis por adotar condutas violentas contra crianças e 

adolescentes terão as punições previstas pelo Código Penal e serão encaminhados 

para programas de proteção à família, tratamentos psicológicos ou cursos de 

orientação, além de receberem advertência. 

Observa-se que os trabalhos psicossociais que vem sendo desenvolvidos com 

os agressores nas comarcas estudadas são pontuais, e estão sendo realizados por 

entidades isoladas: pelo Tribunal de Justiça, pela Universidade do Contestado – 

Campus Porto União e pelo CEJUSC (União da Vitória), pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social (CREAS) e Ministério Público (São Mateus do Sul), pelo CREAS e 
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Ministério Público (São João do Triunfo), órgãos esses que tomaram a iniciativa de 

executar essas ações.  

Entende-se que as intervenções com os agressores devem ser fortalecidas e 

fazerem conexão entre os diversos serviços da rede de atendimento e todos os atores 

do Sistema de Garantia de Direitos à criança e ao adolescente, para que os membros 

da família envolvidos nas práticas de violência sexual intrafamiliar recebam em sua 

totalidade atendimento de qualidade.  

Ainda, devem-se aprovar modificações na forma de abordar o problema e em 

formular as políticas públicas, privilegiando as relações familiares e comunitárias 

como foco das políticas públicas de saúde, educação e assistência social, e 

a intersetorialidade, a qual é tão imprescindível, congregadas ao conjunto de setores 

e entes da justiça que cumprem suas atribuições e prerrogativas em conformidade 

com as políticas públicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo desenvolvido até o presente momento foi delimitado em função do 

objeto dessa dissertação, sendo analisar os aspectos legais previstos pelas políticas 

públicas que vêm sendo aplicados para atender o agressor que comete violência 

sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes e as possíveis implicações desse 

processo em algumas comarcas da Região Sudeste Paranaense.  

Evidencia-se que a violência sexual intrafamiliar praticada contra crianças e 

adolescentes é uma questão que vem se configurando por suas várias formas, fruto 

de múltiplos determinantes sociais, econômicos, psicológicos e culturais que 

envolvem as famílias, mas que afetam em sua totalidade os sujeitos envolvidos, e de 

forma exógena, o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. 

A questão da violência sexual intrafamiliar é uma evidente violação aos direitos 

humanos e um grave entrave para o desenvolvimento social e econômico de um país. 

Tal problema é conhecido em todos os territórios. O fenômeno da violência 

intrafamiliar ocorre independentemente do desenvolvimento cultural ou tecnológico. 

Demonstra-se com este estudo que enquanto prática disseminada na 

sociedade, a violência sexual intrafamiliar afeta negativamente os indivíduos e o 

desenvolvimento humano, aumentando o grau de exclusão social e diminuindo o 

capital social, colocando em risco a cidadania da população como também, 

desestimulando ações de participação social.  Acredita-se que para ter uma sociedade 

desenvolvida, é necessário que se invista em políticas públicas, para se promover a 

igualdade de condições entre os sujeitos.  

No Brasil, mesmo com a implementação de leis que garantem os direitos das 

crianças e dos adolescentes, esbarra-se com limites acerca dos agressores, em 

especial na violência sexual intrafamiliar, quando são os pais ou responsáveis que 

praticam os atos de violência contra seus filhos.  

Destaca-se que a existência de leis no Brasil que asseguram às crianças e aos 

adolescentes seus direitos fundamentais é um avanço em vista à dignidade humana, 

quando por meio das políticas públicas é garantido o atendimento para as crianças e 

adolescentes que sofrem violência sexual intrafamiliar.  

Por outro lado, envoltas no mesmo cenário, se pode constatar pelo presente 

estudo que as políticas públicas não são suficientes para dar conta do enfrentamento 

desta expressão da questão social e se faz premente pensar e referendar 
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intervenções e atendimentos para os agressores, se efetivamente se quiser enfrentar 

e romper com a reprodução da violência.  

Os objetivos específicos do presente estudo foram atingidos e a contribuição 

deixada pela pesquisa refere-se a questão de que punir o agressor apenas na esfera 

penal não tem se mostrado o processo mais eficaz e não tem garantido a eliminação 

da reincidência.  

Observa-se pelos dados coletados nessa dissertação que é premente uma 

modificação substancial sobre pressupostos e ações tradicionais. O agressor por ser 

alguém com quem a vítima possui um vínculo próximo e estreito, acaba por não ser 

punido criminalmente, pois a denúncia, muitas vezes, sequer chega a ser realizada 

aos órgãos competentes. E ainda, os autores da violência intrafamiliar não respondem 

pelo crime cometido na forma da lei, pois não há indícios de materialidade suficientes 

que comprovem e tipifiquem a conduta praticada como criminosa.  

O grande desafio no campo da violência sexual intrafamiliar é modificar a 

adoção de um olhar de criminalização ao agressor, e a escassez de políticas de 

educação e responsabilização.  

Acredita-se que surtirá resultados significativos quanto ao enfrentamento da 

violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes quando se instaurar uma 

cultura de intervenção psicossocial por meio da participação dos envolvidos nos 

conflitos familiares, quando o grupo familiar em sua totalidade possa ser ouvido e 

atendido de forma efetiva e contundente acerca das relações violentas, com clareza 

das consequências danosas ao desenvolvimento humano e social dos entes 

envolvidos. 

Sendo assim, analisa-se que a problemática da violência sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes necessita ser discutida profundamente, pois, o 

desmonte da violência é um processo complexo que envolve formação técnica, 

equipes articuladas, redes de atendimento constituídas. Profissionais de diversas 

áreas (social, psicológica, médica, jurídica, educacional) devem conhecer os aspectos 

que norteiam a violência sexual intrafamiliar para que conjuntamente possam intervir 

no seu combate e zelar para que os direitos à criança e ao adolescente sejam 

garantidos. 

Por outra perspectiva, analisa-se que o agressor não pode ser visto pela 

sociedade como um “monstro”, e sim um indivíduo que precisa de punição, mas 
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também de atendimento, tratamento, responsabilização, que favoreça a construção 

de alternativas à violência para a resolução dos problemas familiares. 

O estudo mostrou que a violência sexual intrafamiliar envolve a atuação do 

Estado, da sociedade civil, de instituições na área da educação, da saúde e da 

assistência social conjugada à justiça, que em uníssimo se mobilizem e atuem de 

forma a potencializar os seus recursos materiais e simbólicos e assim reconfigurem 

as relações interpessoais, interrompidas pelo ciclo da violência. 

Considerando que a violência sexual intrafamiliar perpetrada contra crianças e 

adolescentes se faz presente nas famílias brasileiras e afeta o desenvolvimento da 

população infanto-juvenil, é imperioso que esse assunto seja tratado com a devida 

seriedade que exige. Para tal, se fazem necessárias várias mudanças, caso contrário, 

a reprodução ininterrupta desse reprovável padrão de comportamento nas futuras 

gerações irá persistir constantemente, ocasionando inúmeros problemas às famílias 

e à sociedade como um todo. 

É imprescindível investir no acesso à justiça, como forma de garantia para que 

aquelas pessoas que tiveram seus direitos fundamentais violados possam receber um 

atendimento adequado. A adoção de medidas eficazes para a punição e o 

atendimento dos agressores da violência sexual intrafamiliar deve ser tratada 

densamente. Sabe-se que somente a punição pelo sistema penal é insuficiente para 

que se possa tornar a vida em família livre de violência. Não se deve tratar somente a 

vítima da violência, mas também o seu agressor, para que o ciclo da violência possa 

ser terminantemente rompido.  

É necessária uma atuação estatal conjunta dos poderes. Ao Poder Legislativo 

cabe o aperfeiçoamento de legislações que abordem o assunto, o Poder Executivo 

deve elaborar e aplicar políticas públicas que garantam o direito das famílias a uma 

vida harmoniosa, sem violência, e ao Poder Judiciário compete à aplicação adequada 

dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Posiciona-se que para mudar a realidade social e para que diminua a incidência 

da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes nas várias regiões do 

Brasil é necessária uma nova versão ética e política, que tenha como objetivo central 

a qualidade de vida dos sujeitos assim como a promoção da equidade, da justiça 

social e da convivência pacífica. 

Na síntese geral da pesquisa muitas questões acabaram surgindo e dão 

margem a novos questionamentos e futuros estudos. Questões como: Por qual razão, 
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o agressor, o protagonista da violência sexual intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes é ignorado na formulação das políticas públicas? Como criar políticas 

públicas efetivas e eficazes se o agressor é invisível aos olhos do poder público? A 

comunidade e os próprios profissionais que atuam na área da criança e do 

adolescente conhecem os projetos que vêm sendo desenvolvidos, mesmo que de 

forma pontual, de atendimento aos agressores da violência sexual intrafamiliar? 

Frente à complexidade do fenômeno da violência sexual intrafamiliar 

apresentar múltiplos aspectos ressalta-se que as análises apresentadas não esgotam 

as discussões referentes a temática, e que devido as inúmeras transformações da 

realidade social, não se tem a intenção de apresentar conclusões definitivas.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa POLÍTICAS PÚBLICAS E O 
ATENDIMENTO AO AGRESSOR NA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CENÁRIOS E IMPLICAÇÕES NA REGIÂO 
SUDESTE PARANAENSE, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Luiza 
Milani, cujo objetivo é o de Analisar aspectos legais previstos pelas políticas públicas 
que vêm sendo aplicados para atender o agressor que comete violência intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes e possíveis implicações desse processo no 
desenvolvimento da Região Sudeste Paranaense. Sua participação é voluntária, não 
envolve riscos sejam físicos ou emocionais e se dará por meio de um instrumento de 
coleta de dados: roteiro com questões, assinando, que concorda de livre e espontânea 
vontade participar como voluntário(a) da pesquisa acima identificada. Também, 
discutiu com o pesquisador responsável sobre a decisão em participar e está ciente 
do objetivo da pesquisa, bem como da sua justificativa. Sua contribuição é 
fundamental, para o mapeamento das intervenções de atendimento ao agressor que 
comete violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes contexto da Região 
Sudeste Paranaense. Se depois de consentir com sua participação o(a) Sr(a) desistir 
de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do 
motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. Os resultados da pesquisa ora pleiteada 
e a ser desenvolvida será apresentado e publicado ao seu término, previsto para final 
do ano de 2019, quando será apresentado artigo científico.  O(a) Sr(a) não terá 
nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 
pesquisa serão analisados e publicados, em forma de documentos entregues aos 
entes constituintes das redes identificadas por esta pesquisa, como também, os 
resultados da pesquisa serão divulgados em eventos que abordem o tema central da 
pesquisa. Em ambas as formas de divulgação, não haverá indicativos de sua 
identidade, ou seja, será resguardada sua identidade. Para qualquer outra informação, 
o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (47)3622-9999, 
(42-99825-4386,  email marialuiza@unc.br ou poderá entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa-CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim 
Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail comitedeetica@unc.br 
Eu................................................................................................................, fui 
informado (a) sobre o que a pesquisador quer fazer e porque precisa de minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do estudo, 
sabendo que não vou ganhar nada e que posso desistir quando quiser, sem qualquer 
explicação. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por 
mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.  
  
Data: ____/____/______                                          
_____________________________________                                                                                       
Assinatura do participante   
  
  
 Assinatura do pesquisador responsável    
 MARIA LUIZA MILANI    CRESS 2156 11 R  
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 
 As entrevistas serão realizadas com os Juízes de Direito das Comarcas da Região 
Sudeste do Paraná. Especificamente nas Comarcas de União da Vitória (entrância 
final), São Mateus do Sul (entrância intermediária) e São João do Triunfo (entrância 
inicial). Também serão participantes da pesquisa os conselheiros tutelares dos 
municípios pertencentes às Comarcas e os técnicos que trabalham no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  
 
1. Nome do entrevistado:  
 
2. Faixa etária: 
(  ) 25 - 30 anos  
(  ) 31 - 35 anos 
(  ) 36 - 40 anos 
(  ) 41 – 45 anos 
(  ) 46 – 50 anos 
(  ) 51 – 55 anos  
(  ) 56 anos ou mais  
 
3. Em que função trabalha?  
(  ) Juiz de Direito 
(  ) Conselheiro Tutelar  
(  ) Técnico do CREAS  
 
4. Quanto tempo atua nesta função/cargo? 
(  ) 1 a 2 anos  
(  ) 3 a 4 anos  
(  ) 5 a 6 anos 
(  ) 7 a 8 anos 
(  ) 9 a 10 anos  
(  ) mais de 10 anos  
 
5. Como você define o cenário da Violência Intrafamiliar contra Crianças e 
Adolescentes na sua Comarca? 
 
 6. A que você atribui a incidência da Violência Intrafamiliar contra Crianças e 
Adolescentes na sua Comarca e na Região?  
 
7. Nesta Comarca há maior incidência de qual tipo de Violência Intrafamiliar contra 
Crianças e Adolescentes? 
 (  ) abandono  
 (  ) negligência  
 (  ) violência física  
 (  ) violência psicológica 
 (  ) violência sexual  
 (  ) outros. Quais?  
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 8. Na maior parte dos casos de Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças e 
Adolescentes atendidos por esta Comarca, qual o grau de parentesco do agressor 
com a vítima? 
 (  ) pai/mãe 
 (  ) padrasto/madrasta  
 (  ) avô/avó  
 (  ) tio/tia 
 (  ) vizinho/vizinha  
 (  ) outros  
 
9. Como avalia a reincidência da prática dos casos de Violência Sexual Intrafamiliar 
contra Crianças e Adolescentes pelo agressor, de acordo com a sua experiência 
profissional?  
 
10. Qual a sua análise sobre a subnotificação dos casos de Violência Sexual 
Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes?  
 
11. Na sua concepção a pena é um meio eficaz de punição para os agressores de 
Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, a execução penal se 
esgota na perspectiva punitiva? 
 
 12. Qual o destino dos agressores de Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças 
e Adolescentes que são recolhidos pelo Sistema Penal?  
 
13. Quais as ações previstas na sua Comarca para o atendimento aos agressores de 
Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes?  
 
14. Quais as fragilidades encontradas para que se realize o acompanhamento do 
agressor da Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes?  
 
15. Qual sua opinião com relação aos atendimentos reflexivos, educativos e 
restaurativos para o agressor de Violência Sexual Intrafamiliar contra Crianças e 
Adolescentes?  
 
16. Como analisa o trabalho interdisciplinar e em rede para os casos de Violência 
Sexual Interfamiliar contra Crianças e Adolescentes na sua Comarca? 
 
 17. No seu entendimento quais são as repercussões da Violência Sexual Intrafamiliar 
contra Crianças e Adolescentes para o desenvolvimento da sociedade local e 
regional?  
 
 
Ciente e de acordo com a solicitação. 
Comarca, _____ /________________/_______. 
 
 
 


