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APRESENTAÇÃO

É com imensa alegria que apresentamos o livro: “Estudos so-
bre a Violência na Infância e na Adolescência: Políticas Públicas – 31 
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, composto por 
oito capítulos, os quais apresentam um tema recorrente, e que vem 
descortinando relevantes avanços desde 1927. Entretanto, vale desta-
car que esse conteúdo necessita de ajustes constantes em termos de 
novas políticas públicas para atender as reais demandas da criança e 
do adolescente. 

Os direitos dessa população foram, por muito tempo, ignorados 
pelo Sistema Jurídico Brasileiro, pois o Estado não demonstrava ne-
nhuma atenção, proteção ou cuidado com o menor. 

Porém, após diversos acontecimentos, tendo a Primeira Guer-
ra Mundial como exemplo, a sociedade começou a se preocupar com 
a proteção da criança, visto que ela se encontrava em situação de 
vulnerabilidade e carecia de tratamento especial. 

Com isso, surgiu o primeiro Código de Menores de 1927, sen-
do modificado conforme as demandas sociais das décadas seguintes, 
e somente no ano de 1990, a partir da promulgação da Lei Federal 
8.069/1990 foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
apresentando leis mais complexas e rigorosas para proteger o menor.

Desse modo, destacamos que o ECA foi pautado por muitos 
desafios, dentre eles está o cumprimento efetivo da legislação vigente. 
Assim, a Legislação e diversos autores engajados na causa da criança 
e do adolescente, trabalham com diferentes mecanismos para garantir 
a essa população a proteção à vida, à cultura, à saúde, ao lazer, entre 
outros direitos. 

Dessa forma, a partir da promulgação da Constituição Federal 
de 1988 – CF/88 e do ECA (1990) – um conjunto de leis, de políticas, 
de planos e de protocolos foram criados com o objetivo de parame-
trizar ações no enfrentamento à violência, em especial, à violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Algumas das alterações mais 
significativas ocorreram por intermédio do surgimento das Leis Fede-
rais 12.010/09 e 13.509/17, que reforçaram a mudança do ECA, res-
saltando a defesa do direito da criança e do adolescente à convivência 
familiar e comunitária.



O ECA, no Brasil, é um divisor de águas, uma vez que quebrou 
paradigmas que antes observava a criança e o adolescente somente 
como objetos de tutela, não prevendo, desta maneira, a participação 
dessa população nas decisões em processos judiciais. 

No que tange ao campo criminal, o referido Estatuto aponta 
avanços significativos, pois traz em seu escopo uma visão menoris-
ta – aos “menores”, passando para a abrangência de uma população 
infantojuvenil, como pessoas de direitos e de cuidados integrais. Des-
tacamos que o ECA é o maior e o principal Marco Legal e Regulató-
rio, porquanto reconhece a população infantojuvenil como sujeitos de 
direitos, protegidos e garantidos pela Lei, a qual completou, em 13 de 
julho de 2021, 31 anos, sendo aprovada e reconhecida internacional-
mente. Entretanto, é preciso ter clareza, a fim de zelar pelos cuidados 
da infância, compartilhando as responsabilidades com as famílias, 
com a sociedade, bem como com o Estado. 

Registra-se que, nesse viés, o contexto de pandemia da SARS-
-CoV-2 (Covid-19) agravou e continua agravando a situação de crianças 
e de adolescentes que vivem de forma precária em diferentes regiões 
do Brasil e do mundo. Diante dessa triste situação, mães, pais, e/ou res-
ponsáveis, autônomos ou remunerados, perderam os seus trabalhos, 
perderam suas fontes de renda, não tendo, pois, as mínimas condições 
de manter o essencial para a sobrevivência dos seus filhos(as), posto 
que não dispõem de recursos financeiros para adquirir alimentos, medi-
camentos ou até mesmo de permanecer com seus filhos(as). 

Por conseguinte, as ruas, principalmente as de cidades e bair-
ros urbanos, tornam-se uma das únicas alternativas para crianças, 
adolescentes, adultos e idosos, tendo em vista a atual realidade de 
ausência de recursos básicos. 

Assim, passados 31 anos de luta e de conquistas frequentes, 
finalmente superamos a Doutrina de Situação Irregular – Código de 
Menores (1927-1979), o qual foi substituído pela Doutrina de Proteção 
Integral – ECA, (1990 até a presente data). A música “Palavra Can-
tada” de Sandra Peres e Paulo Tatit (dupla musical infantil, formada 
em 1994), descreve muito bem um dos artigos que fazem parte do 
ECA, o artigo 60: “É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz” (BRASIL, 1990). Logo, 
“Criança não trabalha, criança dá trabalho”.  



Por outro lado, dados estatísticos disponíveis em redes sociais, 
em manchetes de jornais, e em diferentes literaturas revelam a todo 
momento o quão gritante é o problema ocasionado pela prática envol-
vendo os diferentes tipos de violências que acontecem na sociedade 
brasileira, a saber: Violência Interpessoal, Institucional e Estrutural.

Apesar disso, a conquista dos 31 anos do ECA merece ser ce-
lebrada, já que pautas, acordos e novos contratos sociais foram es-
tabelecidos no decorrer desse tempo, e assim, construíram-se novos 
Planos e Leis, além de um conjunto de Marcos Normativos criados 
para defender os direitos dessa crianças e adolescentes, quais sejam: 
saúde, educação, lazer, esporte, liberdade e respeito. Então, pelo ex-
posto, temos sim, muito a comemorar; embora sejam divulgados rela-
tos e denúncias de violências contra essa população, temos um longo 
caminho pela frente a fim de efetivar esses avanços, já que vivemos 
em uma sociedade que precisa ser educada para a mudança de pen-
samento e de atitudes com o próximo. 

Mas, apesar de o enfrentamento de todas essas questões, 
o ECA trouxe mudanças expressivas para a população, garantindo 
a efetividade e a concretude de direitos elencados no artigo 227 da 
Constituição Federal de 1988 – CF/88, o qual traz que as crianças e 
os adolescentes se apresentam como prioridade absoluta. 

Diante de toda essa situação, há a necessidade de avançar, 
e muito, especialmente no sentido de melhorar a vida de meninas e 
meninos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, e que 
ainda não têm acesso aos seus direitos. Todas as crianças e os ado-
lescentes carecem de atenção, de proteção e de assistência em todas 
as etapas de sua vida; são sujeitos prioritários, e em razão disso, pre-
cisam ser escutados e ter participação ativa na construção de políticas 
públicas voltadas para a sua proteção.

Ademais, observamos que o ECA foi construído a duras penas, 
partindo de muitas lutas e de movimentos sociais ao longo da história. 
e suas prerrogativas precisam, urgentemente, ser cumpridas. 

Fato é que, a sociedade ocidental precisa romper com a lógica 
“androcêntrica e adultocêntrica”, sendo que a primeira está ligada à 
noção de o sexo masculino possuir um poder dominante em relação 
ao feminino - o homem no centro -; que trata essa população sem 
direito à voz na pactuação das regras que dizem respeito à convivên-



cia familiar, incluindo as diferentes normas de funcionamento. Já, a 
segunda, caracteriza-se por uma sociedade que pensa “como adulto” 
e não tem alcance cultural para perceber o que a população infanto-
-juvenil requer.

Nos dias que se sucedem, o desafio que se apresenta para 
os profissionais de Serviço Social, além de outros profissionais que 
atuam diretamente com essa população, revela a necessidade de ca-
pacitação continuada, com o condão de melhor compreender as ca-
rências das crianças e dos adolescentes, provocadas, às vezes, por 
uma sociedade que quer quebrar paradigmas e deixar de violar direi-
tos já consagrados. 

Logo, pensar em novas políticas públicas e verificar se real-
mente a população infantojuvenil será beneficiada é um ato revolu-
cionário diante de um país que está em pleno retrocesso civilizatório, 
sofrendo as consequências de um governo que, por meio de uma polí-
tica destruidora, ataca as instituições democráticas, promove a desin-
formação, descumpre e desafia Leis. Lutamos muito para conseguir 
alcançar os nossos direitos, e não vamos nos calar. Nenhum direito a 
menos! 

Desejamos a todos(as), uma ótima leitura!

Jozadake Petry Fausto 
Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno
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RESUMO
O objetivo deste estudo é identificar quais os principais avanços e de-
safios que aconteceram desde a criação do Código de Menores, de 
1927, até a conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
Apresenta um breve histórico dos direitos da criança e do adolescente, 
assim como as garantias previstas com o surgimento do ECA, os seus 
avanços e os desafios enfrentados. O artigo traz um estudo de aporte 
bibliográfico, qualitativo, a partir de uma busca de amostragem não 
probabilística. Os resultados apontam que o ECA reflete os anseios 
sociais e se traduz em uma expectativa democrática no sentido de 
garantir os direitos dessa população, universalmente. Contudo, passa-
dos 31 anos de sua existência, o Dispositivo mantém-se atual, ainda 

CAPÍTULO 1

31 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (ECA): AVANÇOS, DESAFIOS 

E AMEAÇAS AOS SEUS DIREITOS

https://orcid.org/0000-0001-5656-3337
mailto:fausto.p%40posgrad.ufsc.br?subject=
https://orcid.org/0000-0003-3291-4221
mailto:taiane_nep%40hotmail.com?subject=
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que a duras penas, entretanto, necessita de ajustes para melhor aten-
der e acompanhar as demandas infantojuvenis. Nesse viés, embora 
essa população tenha as garantias dos Marcos Normativos (nacional 
e internacional) e Regulatórios brasileiros (Leis, Portarias, Decretos, 
Planos e Projetos),os quais  combatem, efetivamente, a violação de 
direitos, essa população é, ainda, penalizada em virtude de não terem 
os seus direitos respeitados e violados cotidianamente.
Palavras-chave: Crianças e Adolescentes. ECA. Direitos. Garantias.

ABSTRACT
The objective of this study is to identify the main advances and chal-
lenges that have occurred since the creation of the Children’s Code, 
1927, until the achievement of the Statute of Children and Adolescents 
- ECA. It presents a brief history of the rights of children and adoles-
cents, as well as the guarantees provided by the emergence of ECA, 
its advances and the challenges faced. The article presents a qualita-
tive bibliographic contribution study based on a non-probabilistic sam-
pling. The results indicate that the ECA reflects social concerns and 
translates into a democratic expectation to guarantee the rights of this 
population, universally. However, after 31 years of its existence, the 
Device remains current, even though it is difficult, however, it needs 
adjustments to better meet and follow the infantojuvenis demands. In 
this bias, although this population has the guarantees of the Norma-
tive Landmarks (national and international) and Regulatory Brazilian 
(Laws, Ordinances, Decrees, Plans and Projects), which effectively 
combat the violation of rights, this population is, still, penalised be-
cause their rights are not respected and violated on a daily basis.
Keywords: Children and Adolescents. ECA. Rights. Warranties.

Introdução 

Ao nos debruçarmos na história e percorrermos os caminhos 
estabelecidos para a atenção às crianças e aos adolescentes ao lon-
go dos anos, constatamos que nem sempre essa população foi tratada 
com a devida atenção e cuidado, conforme o que apregoa o Estatuto 
da Criança e do Adolescente1 ECA (2017). Porquanto, esses indivíduos 
1  Segundo o ECA (BRASIL, 1990), crianças são aquelas que têm idade até 12 anos incomple-

tos; e adolescentes, de 12 anos a 18 anos incompletos.
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são merecedores de respeito, dedicação e proteção - prerrogativas es-
tas, imprescindíveis para garantir seus direitos fundamentais, com o fito 
de não mais serem considerados “objetos” sob a interferência do Esta-
do, mas sim, considerados cidadãos, gozando de plenos direitos.  

A partir do ECA (BRASIL, 1990), crianças e adolescentes são 
considerados sujeitos de direitos, sendo dever do Estado, da famí-
lia e da sociedade em geral a garantia de que todos os seus direitos 
sejam respeitados. Contudo, na história dos direitos da criança e do 
adolescente, a Doutrina da Situação Irregular (Código de Menores de 
1927 e 1979)2, já superada pela atual Doutrina da Proteção Integral3 
(ECA/1990), estabeleceu, a partir do conteúdo e do método, práticas 
institucionais que se cristalizaram na forma de abordar e de enfrentar 
a problemática envolvendo a violação de direitos das crianças e dos 
adolescentes.

Conforme Messeder (2009), “o antigo Código de Menores no 
Brasil – Lei 6.607, de 10/10/1979 – tinha caráter discriminatório e se-
gregador, pois associava a pobreza à “delinquência”, encobrindo da 
sociedade as reais causas das dificuldades vividas pelas crianças e 
pelos adolescentes, quais sejam: desigualdade de renda e falta de 
alternativas de vida. Assim sendo, as crianças e os adolescentes de 
baixa renda eram considerados inferiores, segundo análise criteriosa 
desse Código, e deveriam ser tutelados pelo Estado”.

O autor supracitado aduz que, para as crianças e os adoles-
centes passarem a ser detentores de direitos, foi necessário que se 
promovesse uma reformulação drástica no referido Código, visto que 
este era meramente punitivo.

Nesse viés, de acordo com Alves (2005), o Código de Menores 
que vigorava no Brasil, em 1979, usufruía de diversos dispositivos re-
ferentes à assistência, à vigilância, bem como à proteção aos menores 
de dezoito anos que se encontrassem em situação irregular, conforme 
fosse o caso: abandono ou infração penal.         

2  Segundo Vieira (2008, p. 38), a Doutrina da Situação Irregular voltava-se aos efeitos, e não 
às causas dos problemas, pois “[...] tratava de regular a atuação do Estado diante de casos 
específicos, ou melhor, de situações irregulares em que se encontravam crianças ou adoles-
centes”. 

3   No Brasil, os direitos das crianças e dos adolescentes foram se desenvolvendo em uma pers-
pectiva de proteção integral, mas de modo lento, e tardiamente. Esse processo ocorreu com 
a redemocratização do país, por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988.  
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Nesse caminho, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)4 
é um marco na história brasileira. Destacamos, então, que o referido 
Documento reflete os anseios sociais e se traduz em uma expectativa 
democrática, no sentido de garantir os direitos das crianças e dos ado-
lescentes, universalmente. Porém, mesmo passados 31 anos de sua 
existência, ele se mantém atual, embora a duras penas, até porque 
necessita, constantemente, de ajustes para melhor atender e acom-
panhar as demandas infantojuvenis (GÓES, 2020).

Dessa forma, entendemos que o direito das crianças e dos 
adolescentes teve sua origem por intermédio de movimentos sociais, 
preocupados com a realidade desses sujeitos, até então marginaliza-
dos enquanto cidadãos. 

Mediante tal situação, apresentamos a questão-problema des-
te trabalho que versa sobre: As Crianças e os Adolescentes são pena-
lizados por não terem os seus direitos assegurados, mesmo que estes 
sejam garantidos pelos Marcos Normativos e Regulatórios brasileiro? 

O objetivo geral da pesquisa é identificar quais os principais 
avanços e desafios que aconteceram desde a criação do Código de 
Menores de 1927 até a conquista do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. No que tange aos objetivos específicos, temos: Reconhecer os 
principais avanços em 31 anos do ECA e destacar o que já foi conquis-
tado; elencar os desafios primordiais acerca da conquista da garantia 
dos direitos da Criança e do Adolescente e quais as demandas en-
quanto sujeitos de direito; e, ainda, perceber o que precisa ser melho-
rado, para alcançarmos a conquista absoluta na garantia dos direitos 
dessa população infantojuvenil.

Procedimentos metodológicos

Trata-se de um estudo de aporte bibliográfico, qualitativo, de-
senvolvido no período de janeiro e março de 2022, partindo de uma 
busca de amostragem não probabilística. 

Sobre o assunto, Godoy (1995) avalia a pesquisa qualitativa 
de acordo com a busca e a seleção dos assuntos estabelecidos pelas 
4  Essa Doutrina se diferencia da antiga por, primeiramente, considerar todas as crianças e 

adolescentes merecedores de direitos, e não somente determinados grupos “irregulares”. Ela 
considera também a situação de desenvolvimento da infância e da adolescência, e afirma que 
são dignas de proteção diferenciada e integral, dessa forma abrangendo todos os aspectos e 
os direitos fundamentais (VIEIRA, 2008).
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autoras. Nesse caso, a busca é realizada na fonte direta dos dados 
sobre o ambiente de interesse, enquanto instrumento-chave. Segundo 
Godoy (1995, p. 62-63),

[…] os estudos denominados qualitativos têm como preo-
cupação fundamental o estudo e a análise do mundo 
empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem, 
valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 
com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 
[...] O interesse desses investigadores está em verificar 
como determinado fenômeno se manifesta nas ativida-
des, nos procedimentos e nas interações diárias. Não é 
possível compreender o comportamento humano sem a 
compreensão do quadro referencial (estrutura) dentro do 
qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sen-
timentos e ações.

O método de amostragem não probabilística, “bola de neve” 
na língua inglesa, é   um modo de encontrar literaturas, tendo por base 
um documento-chave sobre o assunto de interesse. Desse modo, por 
meio de uma bibliografia (já publicada), é possível encontrar outros tí-
tulos, ainda mais relevantes sobre o mesmo assunto, e assim por dian-
te, cujas referências conduzem a novas publicações para serem utili-
zadas na proposta do estudo (UNIVERSITY OF GRONINGEN, 2021).

A busca do material a ser utilizado para fundamentar e dar su-
porte ao estudo proposto foi produzida mediante pesquisas em Arti-
gos, em Leis (Marcos Normativos), e em Relatórios Nacionais, bem 
como em Notícias, e Monografias publicadas na língua portuguesa, 
entre os anos de 1973 a 2022. 

Breve relato sobre os direitos da Criança e do Adolescente no 
Brasil

Segundo Góes (2020), no final do século XIX e no começo do 
século XX, foram muitas as transformações sociais ocorridas no Bra-
sil, e dentre elas estão o término da Monarquia; a reforma da Edu-
cação; o fim da escravização dos negros; a laicização do Estado; o 
nascimento das primeiras legislações para a infância e seus direitos; 
assim como uma perspectiva de um Estado pautado na proteção des-
ses indivíduos.  Para melhor demonstrar a breve evolução histórica 
dos direitos da Criança e do Adolescente, apresentamos o Quadro1:
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Quadro 1 – Breve evolução histórica dos direitos da Criança e do Ado-
lescente no Brasil
No Brasil Colônia, entre 1500 e 1800, o que dirigia as crianças e os adolescentes era o domí-
nio da soberania paternal.

Em 1917, ocorreu a proibição do trabalho infantil para crianças até a idade de 14 anos.

Na década de 1920, o Estado reorganizou a assistência à criança, e a lógica da Reeducação 
foi inspirada na Declaração de Genebra de 1924 (Lei 4.242/21).

Em 1927 foi criado o primeiro Código de Menores, de Mello Mattos.

Entre 1930 e 1945, a assistência à infância era uma questão de Defesa Nacional.

Em 1940, o Departamento Nacional da Criança (DNCr) começou a articular os primeiros aten-
dimentos às crianças, promovendo a orientação higienista com campanhas de cunho educa-
tivo, com serviços médicos e com assistência privada. Em 1941, surgiu o Serviço Nacional de 
Assistência a Menores (SAM), Instituição vinculada ao Ministério da Justiça e aos Juizados 
de Menores.

Na década de 1950, surgiram estratégias abarcando a saúde da criança, a participação da 
comunidade, por meio do DNCr, apoiado pela Organização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o 
estabelecimento de Centros de Recreação.

Os direitos infantojuvenis passaram a ser reconhecidos universalmente, mediante a Declara-
ção Universal dos Direitos da Criança, no ano de 1959.

Em 1961, o Presidente Jânio Quadros sugeriu a extinção do SAM. Logo após, criou a Fun-
dação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), aprovada pelo Congresso, em 1º de 
novembro de 1964.

Na década de 1970, a assistência à criança e ao adolescente era voltada para a educação 
popular e ao método Paulo Freire.

A partir da década de 1975, apareceram novos horizontes na esfera social.

Em 1979, novo caminho foi estabelecido pela Lei nº 6.697/79, de 10 de outubro de 1979, que 
instituiu o Código de Menores. Ocorreu, também, o Ano Internacional da Criança.

Em 1985, surgiu o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR).
Fonte: Oliveira (2022) e Góes (2020). Adaptado pelas Autoras.

Na década de 1980, passou a existir no Brasil um significativo 
movimento em prol de uma nova concepção da infância e da juventu-
de, com destaque aos esforços da Pastoral do Menor; da Frente Na-
cional de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes; do 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua; da Comissão Na-
cional Criança e Constituinte, entre outros.

Em 1990, no dia 13 de julho, “nasceu” o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), instaurado pela Lei nº 8.069/90.

Em 1990, também foram inseridas as seguintes regulamentações:  

[...] a Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei Federal nº 
8.080/90); a criação do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA (Lei Fede-
ral nº 8.242/91); a Lei Orgânica da Assistência Social 
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– LOAS (Lei Federal nº 8.742/93), a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei Federal nº 
9.394/96); a Lei Orgânica de Segurança Alimentar – LO-
SAN (Lei Federal nº 11.346/06), além da recente inte-
gração dos serviços sociais, por meio do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS. Esses aparatos legais 
criaram condições para atender às necessidades pri-
mordiais da população, em especial, das crianças e dos 
adolescentes (GUIMARÃES, 2014, p. 22).

Após discorrer sucintamente sobre a evolução história dos di-
reitos da Criança e do Adolescente, discorreremos, a seguir, sobre al-
gumas considerações do ECA.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA

Importante, em primeiro plano, destacar que o ECA5 – Lei 
8.069/90 está em constante evolução e atualização para cumprir, sem-
pre mais e melhor, o compromisso de 

“[...] proteção integral” a todas as crianças e adoles-
centes brasileiras expressa em seu art. 1º, também 
com o aporte de outros Diplomas Legais, reclamando 
interpretação e aplicação conjunta, entre eles, a Lei nº 
13.257/2016 “Marco Legal da Primeira Infância”, e a Lei 
nº 13.431/2017, prevendo o “Sistema de Garantia de Di-
reitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência” (ECA, 2017, p. i).

Dessa maneira, as inovações legislativas fortalecem o direi-
to da criança e do adolescente, concretizando o status do Direito ao 
ramo autônomo, que vê os sujeitos não mais como objetos, mas sim 
como cidadãos de direitos plenos que:

[...] reclama um novo olhar sobre as crianças e os ado-
lescentes, que não mais podem ser considerados como 
meros “objetos” de intervenção do Estado, mas sim 
como sujeitos de direitos e cidadãos plenos, que preci-
sam ser tratados com o máximo de respeito e dedicação, 
por profissionais qualificados e comprometidos com o 
resultado (positivo) de sua atuação. Um traço em comum 
tem marcado as mais recentes alterações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e as demais inovações legis-
lativas, qual seja: a permanente busca da qualificação 

5   É um conjunto de normas e ordenamento jurídico brasileiro, legal e regulatório, criado em prol 
dos direitos humanos da criança e do adolescente.
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técnica dos profissionais que atuam na área infantoju-
venil, acompanhada da especialização de programas e 
serviços (ECA, 2017, p. i). 

Assim sendo, o ECA foi instituído como 

[...] resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social 
do Código de Menores de 1979. Nesse sentido, o Es-
tatuto é processo e resultado porque é uma construção 
histórica de lutas sociais dos movimentos pela infância, 
dos setores progressistas da sociedade política e civil 
brasileira; da “falência mundial” do direito e da justiça 
menorista; mas também é a expressão das relações 
globais internacionais que se reconfiguravam frente ao 
novo padrão de gestão de acumulação flexível do capital 
(SILVA, 2005, p. 36). 

Segundo Guimarães (2014, p. 21), o ECA tem como base:

[...] a proteção integral à criança e ao adolescente, sem 
discriminação de qualquer tipo. As crianças e os adoles-
centes são vistos como sujeitos de direitos e pessoas com 
condições peculiares de desenvolvimento. Esse é um dos 
polos para o atendimento desses indivíduos na socieda-
de. O ECA é um mecanismo de direito e proteção da in-
fância e da adolescência, o qual prevê sanções e medidas 
de coerção àqueles que descumprirem a legislação. 

Mediante tal situação, a Constituição Federal de 1988 evoluiu, 
ao zelar pelos direitos fundamentais da Criança e do Adolescente: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

O artigo supracitado afirma que crianças e adolescentes são 
detentores de proteção integral, com prioridade absoluta e imediata, 
visto que a determinação constitucional estabelece a necessidade de 
cuidar, de maneira especial, daquelas pessoas que, por serem frágeis 
ou estarem em uma fase de formação, necessitam de maior amparo.     

Nesse sentido, o ECA, atualmente, é um dos documentos legais 
basilares para defender as crianças e os adolescentes; contudo, con-
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vém ressaltar que tal Documento não é o único, vez que, existem outras 
legislações e normativas que fazem parte desse processo, quais sejam: 

Sistema de informação para a infância e adolescência 
(Sipia); Plano de Erradicação do Trabalho Infantil; Pla-
no de Enfrentamento à Exploração e à Violência Sexual; 
Diretrizes para as medidas socioeducativas de interna-
ção, relativas ao Ato Infracional; Programa de Proteção 
a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PP-
CAAM); Plano Nacional de Promoção; Proteção e Defe-
sa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivên-
cia Familiar e Comunitária; e o próprio Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase), instituído pela 
Lei nº 12.594/12. Assim, esses são apenas alguns exem-
plos dos muitos avanços que tivemos nesse processo de 
implementação (PINI, 2015, p. 12-13).

Após termos discorrido sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), e dando sequência à temática, registraremos algumas 
garantias previstas com o surgimento do ECA: avanços e desafios.

As garantias previstas com o surgimento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente: avanços e desafios

A vulnerabilidade social que abarca as crianças, os adolescen-
tes e os jovens, no Brasil, é alarmante. Por conta disso, é preciso 
entender essa problemática, a fim de trazer possíveis soluções para 
as dificuldades sociais que surgem na juventude. Nesse entendimen-
to, destacamos que, em 1975, a Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), no Congresso Nacional,  afirmou que existem crianças e ado-
lescentes abandonados em 87,17% dos municípios, revelando que a 
pobreza é a razão  declarada por 90,28% dos municípios. Percebe-
mos, também, que muitos adolescentes e jovens enfrentam o abismo 
“por ausência de oportunidades, abrindo mão da escola, da aprendiza-
gem, do convívio em sociedade, e, assim, tornam-se vítimas e reféns 
das drogas e da criminalidade” (OLIVEIRA, 2022, p. 15).

Nesse liame, crianças e adolescentes advindos de classes 
empobrecidas são, eventualmente, levados a pular a etapa da ado-
lescência, porquanto 

[...] devem assumir responsabilidade de adultos, tornan-
do-se responsáveis muitas vezes pelo sustento da fa-
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mília. Momentos de crise ocorrem em várias etapas de 
amadurecimento e de crescimento do homem. Na ado-
lescência, esta crise é de identidade, revestindo-se de 
maior vulnerabilidade; já que as estruturas sociais, na 
concepção do jovem, não estão definidas, e a desestru-
turação familiar, os novos desafios e as várias respon-
sabilidades impostas acabam por levar estes indivíduos 
para um caminho mais “fácil”, um caminho obscuro e 
que lhe traz enormes consequências. (sic) (SILVA, 2011, 
p. 14). 

Sob esse ângulo, a Constituição Federal de 1988 implantou um 
Sistema de Garantias de Direitos (SGD)6 inovador, com a proteção 
dos Direitos Humanos nos moldes dos Sistemas Internacional e Inte-
ramericano, envolvendo debates para promover e proteger os direitos 
humanos frente às denominadas minorias (negros, mulheres, crianças 
e jovens) (OLIVEIRA, 2022). 

Sendo assim, com o surgimento dessa Organização, ocorreu 
um debate internacional que resultou na Convenção sobre os Direitos 
da Criança, 

[...] que teve como marco a lei que originou o artigo 
227 da Constituição Federal do Brasil e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Logo depois, órgãos como o 
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – 
CENDHEC – e a Associação Nacional dos Centros de 
Defesa da Criança e do Adolescente – ANCED – realiza-
ram seminários e discussões em torno do SGD, as quais 
foram reconhecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA – o qual de-
terminou a necessidade de institucionalizar e fortalecer 
esse sistema (ATAÍDE; SILVA, 2014, p. 15).

Sob o SGD, registramos que é uma Rede de Proteção Inte-
gral à Criança, ao Adolescente e ao Jovem, composta pela família, 
organizações da sociedade civil, cidadão, Governo, Polícia, serviços 
de Educação, de Saúde, de Assistência Social, da Promotoria da In-
fância e da Juventude, do Ministério Público, do Juizado da Infância e 
da Juventude, do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, 
6   Art. 2º Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente promover, 

defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 
coletivos e difusos, em sua integralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes, 
de modo que sejam reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em 
condições peculiares (de acordo com o ECA) de desenvolvimento; colocando-os a salvo 
de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir a apuração e 
reparação dessas ameaças e violações (BRASIL, 2006). grifo nosso).
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bem como os Conselhos Tutelares (OLIVEIRA, 2022).  Nesse contex-
to, “[...] cada um desses Órgãos tem seu papel dentro da Rede de Pro-
teção Integral” (GUIMARÃES, 2014, p. 22). 

Ainda, tratando sobre a importância do SGD, registramos que 
tal Sistema é estruturado para a promoção, o controle e a defesa da 
população, o qual conta com inúmeros Órgãos e Instituições do Poder 
Público nas esferas federal, estadual e municipal; Poder Judiciário; 
Ministério Público; Delegacias, Hospitais, Abrigos, Fundações, entre 
outros). Com efeito, a Lei nº 8.069/90 determina que: 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto arti-
culado de ações governamentais e não governamentais, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios (BRASIL, 1990). 

Assim, o direito da criança e do adolescente, cuja finalidade 
precípua é a de resguardar os interesses descritos, precisa ser plane-
jado de forma conjunta. No entanto, infelizmente, o que acontece hoje 
se deve ao descaso do Poder Público, e pela existência de alguns pro-
fissionais incapacitados ou sem qualificação adequada para atende-
rem crianças e adolescentes, razão pela qual desvirtuam o sentido do 
trabalho em Rede (SANTIAGO, 2014).

Dessa forma, as legislações, análogas em compor políticas so-
ciais7 para a criança e o adolescente, vêm promulgando dualidades, 
com carência de organismos decisivos para se consagrarem. Impres-
cindível evidenciar que as perspectivas políticas do ECA englobam 
mudanças de valores, de representações, de comportamentos e de 
práticas sociais, trazendo novos desenhos de organização social, em 
consonância com os princípios democráticos (OLIVEIRA, 2022).

Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da 
Presidência da República, o Mapa da Violência contra crianças e ado-
lescentes de 2012 aponta que 77% das denúncias feitas pelo Disque 

7  “[...] as políticas sociais básicas têm duas vertentes: uma de caráter mais estrutural - que se 
refere aos direitos básicos para o conjunto de crianças e adolescentes; outra que engloba 
as políticas de caráter assistencial, estas de caráter conjuntural, enquanto a política básica 
não atender à necessária universalização que deve caracterizá-la. Sob esta última vertente, 
encontram-se os programas de proteção especial destinado ao conjunto de crianças e ado-
lescentes vulnerabilizados ou em riscos sociais (excluídos dos serviços das políticas estru-
turais): drogadictos, vitimados, abandonados, desaparecidos, “meninos de rua”, prostituídos, 
etc” (GARCIA, 1999, p. 3-4).
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1008, entre janeiro e novembro deste ano revelam dados aviltantes 
sobre a violência contra crianças e adolescentes (120.344 casos no-
ticiados). Destes, verificou-se 10.940 agressões registradas por mês, 
e uma média de 364 denúncias por dia no Brasil (SCHIMIDT, 2013). 

Em 2012, foi realizada uma pesquisa pelo Ministério da Saúde 
juntamente com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), a qual apontou que: 

[...] 22% do total de casos notificados, ou seja, 3.253 ca-
sos envolveram crianças de até um ano de idade, e 77% 
foram registrados na faixa etária de 1 a 9 anos. A maior 
parte das agressões ocorreu na residência da criança, 
64,5%. Quando se fala no meio utilizado para agressão, 
constata-se força corporal e espancamento como o mais 
apontado, 22,2%, e atinge mais meninos (23%) que me-
ninas (21,6%) (OLIVEIRA, 2022, p. 19).

O ECA, em seu artigo 98, dispõe: 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adoles-
cente são aplicáveis sempre que os direitos reconheci-
dos nesta Lei forem ameaçados ou violados:  I - por ação 
ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, 
omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em ra-
zão de sua conduta (BRASIL, 1990). 

As crianças e os adolescentes precisam de proteção integral 
da Sociedade e do Estado para que possam crescer em perfeita har-
monia. Todavia, nem sempre isso ocorre, visto que aquele que teria 
a obrigação de proteger a criança de adversidades, muitas vezes, é 
quem a violenta e a machuca. Segundo Maldaner (2014, p. 51): 

As políticas públicas sociais geralmente se efetivam 
mediante uma pressão exercida pela sociedade. Então, 
deve haver reconhecimento da cidadania, [...] em busca 
e, consequentemente, alcance dos direitos dos cidadãos. 
[...] a proteção especial de crianças e adolescentes não 

8  Disque 100 é um serviço ofertado (gratuitamente) a toda Sociedade Civil para denunciar 
todas as formas de violação de direitos da população em geral. É um canal vinculado ao 
Poder Público e ao SPDCASDH, que propicia entender, avaliar e acompanhar cada denúncia 
realizada por violação de direitos. As denúncias podem ser efetuadas de duas maneiras, a 
saber: pelo Disque 100 ou pelo aplicativo no celular, o “Proteja Brasil”. O serviço é feito todos 
os dias, incluindo sábados e domingos e feriados, das 8h às 22h. Trabalha em três perspec-
tivas: escuta, orienta e registra cada denúncia. O Serviço também é responsável por fazer o 
encaminhamento correto para o órgão competente, a depender de cada caso. Monitora as 
devidas “providências adotadas”, a fim de comunicar ao denunciante o final do destino da 
denúncia (DISQUE 100, 2018). 
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deve se constituir uma política específica, mas sim um 
foco das várias políticas sociais. [...] o desconhecimento 
da realidade de crianças e adolescentes nos municípios 
brasileiros é um dos principais obstáculos para a formu-
lação de políticas adequadas. 

Existe atualmente um enorme desrespeito para com as crian-
ças e os adolescentes, ensejando-se “a escassez de recursos públi-
cos e ações de governo no sentido de efetivar políticas públicas per-
tinentes a garantir os direitos fundamentais infantojuvenis. E, mesmo 
assim, quando verificados, tais direitos são realizados de maneira in-
digna” (OLIVEIRA, 2022, p. 22).  

Conforme Costa (2007, p. 14-15), é preciso uma ação políti-
ca por mudanças produtivas com equidade social, pois “as reformas 
econômicas, em si, tendem a impactar as conquistas sociais, gerando 
e acirrando desigualdades intoleráveis [...]”. É preciso uma reversão 
deste quadro para que o Brasil minimize a distância entre a legislação 
(Constituição de 1988, ECA e SGDS) e a realidade, acrescentando 
“que não se trata de propor que, magicamente, o país reverta seus 
indicadores sociais negativos [...], mas sim de que reconheça o com-
promisso ético de implantar uma tendência firme e determinada nessa 
direção” (COSTA, 2007, p. 15).

Dentre os entraves desse desafio destacam-se as culturas que 
obstaculizam os avanços da democracia participativa e das práticas so-
ciais e jurídicas condizentes com a proteção integral, com destaque para: 

[...] a cultura política (predominantemente clientelista), a 
cultura administrativa (marcadamente burocrática e cor-
porativa), a cultura técnica (autossuficiente e formalista), 
a cultura jurídica (contaminada, em muitas situações, 
pelos resíduos da doutrina da proteção irregular) e a cul-
tura cidadã (permeada por uma história secular de passi-
vidade e conformismo), concluindo pela necessidade de 
construção e (reconstrução) de consensos para garantir 
avanços, tais como consensos éticos, políticos, técnicos 
e operacionais (FARINELLI, 2016, p. 74).

Mas, no prosseguir do tema, ressaltamos que após todos es-
ses anos de existência do ECA, grandes avanços frente às políticas 
públicas são constatados; sobretudo a importância do reconhecimen-
to ao direito do acesso à educação, à assistência social, à saúde, e, 
mais recente, à convivência familiar e comunitária. A Política Nacional 
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de Assistência Social (PNAS), consonante as normas constitucionais 
e os princípios de ação recomendados pelo ECA, garante a respon-
sabilidade estatal, assim como a universalização do acesso de todas 
as crianças e adolescentes a direitos sociais e condições de uma vida 
digna (FARINELLI, 2016).

Em contrapartida, certas lacunas continuam a exigir a mobili-
zação social para uma real aplicabilidade desses direitos, pois até o 
presente momento, o atendimento da Rede à população infantojuvenil 
apresenta práticas preconceituosas, repressoras e estigmatizadas, as 
quais caminham na contramão da garantia dos direitos dessa popula-
ção, preconizados pela legislação (FARINELLI, 2016).

À vista disso, as entidades ligadas ao SGD precisam atuar nas 
transformações de gestão e de metodologia, com o fim de consagrar 
o reordenamento teórico e prático. Sobre o assunto, Manfredini (2013, 
p. 58) destaca que “a efetividade dos avanços conquistados requer 
aprendizados [...] de prevenção, de participação e de capacitação 
para assegurar que os desvios de interpretação do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente não sejam causas de violação de direitos”.

Desse modo, o desrespeito aos direitos infantojuvenis é atribuído 

[...] à inadequação dos gestores públicos ao promover 
um atendimento eficaz na realidade local, atribuindo 
esse fato ao descaso com que são tratados os Conse-
lhos habitualmente. [...] alia-se a esse fato o despreparo 
dos representantes da sociedade civil junto aos Conse-
lhos e o baixo poder de mobilização ou poder estratégico 
das famílias para exercer o controle social e pressionar 
os gestores, no sentido de transformar as demandas da 
população infantojuvenil em ação política, além da es-
cassa articulação interinstitucional (FARINELLI, 2016, p. 
75-76). 

Oliveira (2011, p. 3-4) aduz que “não há reciprocidade entre as 
necessidades desse grupo social, entre as determinações econômi-
cas, bem como, entre a vontade política dos gestores na solução de 
situações-problema ou no atendimento integral à criança e ao ado-
lescente”. Porém, os avanços alcançados com o ECA teve reconhe-
cimento internacional, principalmente, na área da Educação. Desta-
camos que, desde a criação desse Dispositivo, o Brasil reduziu em 
88,8% a taxa de Analfabetismo entre jovens de 10 a 18 anos. A média 
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de analfabetos caiu de 12,5%, em 1990, para 1,4%, em 2013. A eva-
são escolar de crianças e de adolescentes no Ensino Fundamental foi 
reduzida em 64% no mesmo período (SILVA, 2022).

Em relatório desenvolvido pela UNICEF (2019), verificamos um 
panorama dos avanços e dos desafios dos últimos 31 anos em relação 
à garantia dos direitos às crianças e aos adolescentes no Brasil  

[...] houve melhoria nas condições de vida, de saúde e 
de educação da população em geral, e que isso reper-
cutiu em melhorias, também, na vida das crianças e dos 
adolescentes. [...] redução nos índices da mortalidade 
materna, infantil e na infância; redução da desnutrição; 
do trabalho infantil; da evasão escolar; da exploração 
sexual infantojuvenil; do envolvimento em conflitos com 
a lei; da transmissão do HIV congênito, [...] do aumento 
do acesso à escolarização das mães, à água potável, ao 
saneamento básico, aos serviços de saúde, à cobertu-
ra vacinal, ao aleitamento materno, entre outros (GÓES, 
2020, p. 22). 

Dentre os avanços, destacamos que, na área da Saúde redu-
ziu-se a mortalidade infantil, de 47,1 mortes de cada mil nascidos vi-
vos em 1990 (principalmente por doenças evitáveis – infecciosas e pa-
rasitárias), para 13,4, em 2017. A mortalidade infantil, que contava em 
1990 com 53,7 óbitos para cada mil nascidos vivos, passou a ter 15,6 
em 2017 (redução de 71%). Em 1990, só 64% das crianças eram re-
gistradas; em 2013, chegaram a 95% esses registros. A percentagem 
de crianças e adolescentes que não estavam frequentando a escola 
era de 19,6%, em 1990; passando para 4,7%, em 2017. Em 1991, o 
número de crianças e adolescentes que viviam em domicílios pobres 
era cerca de 70% e, com programas de transferência de renda e ou-
tros, reduziu-se para 55%, em 2005, e 34% ,em 2015, (o número de 
famílias com renda insuficiente caiu para 19,5 milhões) (GÓES, 2020). 

Como desafios, evidenciamos a necessidade de superação da 
pobreza, visto que, em 2020, cerca de 12 milhões de crianças e ado-
lescentes viviam com renda insuficiente, outros 14 milhões, que não 
são monetariamente pobres, mas têm algum direito fundamental vio-
lado, e sem acesso à educação, à informação, à água, ao saneamen-
to, à moradia, entre outros. Além desses, há a persistência da evasão 
e do fracasso escolar; a permanência do trabalho infantil; a gravidez 
na adolescência; o aumento do sobrepeso e da obesidade infantil; os 
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problemas de saúde mental com o aumento de suicídios; as mortes 
por violência (homicídio); o abuso e a exploração sexual. Diante des-
sa problemática, ressaltamos, também, a necessidade de um olhar 
equitativo no acesso às políticas públicas (diferenças territoriais e re-
gionais), para crianças e adolescentes mais afetados por estarem em 
maior vulnerabilidade ou desproteção social (pobres, negros, indíge-
nas, imigrantes/refugiados, quilombolas, deficientes, LGBT, entre ou-
tros) (GÓES, 2020).

O ECA sofreu várias alterações nos últimos anos, por exemplo, 
com a Lei 13.257, de 6 de março de 2016, que privilegia a primeira in-
fância, em detrimento da universalidade. “Traz ganhos para as crianças 
que se encontram nessa fase de vida, mas não produz qualquer efeito 
sobre as demais” (GÓES, 2020, p. 23); também quanto à celeridade 
das ações judiciais em medidas protetivas de acolhimento institucional, 
conforme a Lei 13.509, de 22 de novembro de 2018 (GÓES, 2020).  

De 1990 para cá, as crianças e os adolescentes ganha-
ram um grande grupo de aliados estratégicos na promo-
ção e na defesa dos seus direitos: as organizações e 
as instituições que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Atual-
mente, existem no país, mais de cinco mil Conselhos 
de Direitos, responsáveis por formular políticas para as 
infâncias e adolescências, e mais de 5,5 mil Conselhos 
Tutelares que os apoiam nas situações em que os seus 
direitos se encontram ameaçados ou violados; além da 
Defensoria Pública, o Ministério Público e a Justiça que 
possuem órgãos especializados em infâncias e juventu-
des (SANTOS, 2020, p. 1). 

Em 2005, a proteção das crianças e dos adolescentes, vítimas 
de violência ganhou reforço institucional como o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS); e em 2011, a implantação dos Centros de Re-
ferência Especializada de Assistência Social (CREAS). Contudo, a vida 
de grande parte da população brasileira de crianças e de adolescentes 
ainda é impactada por severas e perversas formas de violência e de 
violação de direitos. Prova disso, é que cerca de 90% das denúncias 
recebidas pelo Disque 100, referem-se à negligência, ao abandono, e 
às violências psicológica, física e sexual. Segundo Santos (2020, p. 2):

Uma maneira de dar continuidade a esse processo civili-
zatório, iniciado pelo ECA, é assegurar políticas públicas 
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interligadas entre as áreas da economia, da educação, 
da saúde, da cultura, da assistência social e seguran-
ça, que contribuam para o desenvolvimento e bem-estar 
integral de crianças e adolescentes, assim como para 
a redução emergencial das desigualdades. E, além dis-
so, que nas diferentes instâncias políticas e sociais se 
promova uma resistência que não permita retrocessos e 
garanta, fundamentalmente, tolerância zero à violência.

Sabemos que as recentes disputas políticas em torno do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente recolocam o/a adolescente, autor(a) 
de ato infracional como causa do problema da violência urbana e rei-
vindicam a adoção de medidas mais repressivas para o enfrentamento 
da questão. Existem propostas de maior penalização dos adolescentes 
versus propostas de garantia e ampliação de direitos da população in-
fantojuvenil. Segundo Fonseca, Scheinvar e Lemos (2021, p. 142-143).

A soma de fundo público gasto com o serviço da dívida 
vem consumindo uma fatia generosa do orçamento da 
união, como consequência, o montante destinado ao in-
vestimento em políticas públicas de Estado como mora-
dia, água tratada, saneamento básico, saúde, educação, 
seguridade social, cultura, transporte... nunca chegaram 
a patamares minimante aceitáveis diante da desigualda-
de social existente.

Os modos de governar no Brasil têm incidido nos clamores so-
ciais por recrudescimento penal, em especial, para os adolescentes 
que cometem atos infracionais. Diante disso, há fortes pressões para 
o aumento do tempo de internação de jovens em medidas socioeduca-
tivas de privação de liberdade e para a redução da maioridade penal. 
Todavia, os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente convo-
cam “a resgatar a sua história e a olhar para a sua implementação, 
buscando novos modos de prática profissional e de luta, para que os 
sonhos voltem a inspirar a todos” (FONSECA; SCHEINVAR; LEMOS, 
2021, p. 143).

Morin (1973) apontou para a relevância do erro como dispositi-
vo capaz de acionar o processo dinâmico e complexo da autoeco-or-
ganização, inerente aos sistemas vivos. O erro coexiste com a desor-
dem, com a transgressão, com a demência, com o devaneio, e pode 
ser o ponto de partida para levantar a suspeição de que algo precisa 
ser mudado, acertado. “Se o homem é demens, capaz das mais ab-
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surdas loucuras egocêntricas; também pode ser sapiens, para ten-
tar resolver, com assertividade e pró-sociabilidade, as problemáticas 
provocadas pela sua ação, consciente ou não, ou pela sua omissão” 
(BUENO, 2020, p. 153). 

Para Bueno (2020, p. 153-154), tanto o Poder Público precisa 
ser conclamado a servir em prol das significativas desigualdades que se 
acirram cada vez mais no Brasil, como também “cada ser humano preci-
sa olhar para si, fazer uma decapagem ontológica que lhe permita reco-
nhecer a humanidade constituinte de sua natureza bioecopsicossocial, 
em coexistência com outros seres”. O mesmo autor aduz que “É inques-
tionável que a falta de recursos humanos e de equipamentos necessá-
rios para atender às demandas populacionais ainda intensifica a ocor-
rência de violências e de violações de direitos” (BUENO, 2020, p. 154).

Para tanto, é mister reordenar a gestão dos recursos públicos 
com o intuito de que “práticas preventivas possam ser intensificadas e 
crianças e adolescentes tenham mais condições de uma formação hu-
mana integral e integradora em uma concepção planetária”. E, acima 
de tudo: “Cada ser humano precisa reconhecer sua identidade autoeco-
formativa terrena, pertencente a uma grande aldeia global onde todos 
afetam e são afetados pelo bem ou pelo mal” (BUENO, 2020, p. 154).

Assim, corroborando com as palavras da autora, entendemos 
que toda criança e todo adolescente precisa ter seus direitos garanti-
dos e respeitados, e caso houver o descumprimento destes, por qual-
quer pessoa, implicará em punição. Lembrando que os direitos funda-
mentais do ser humano jamais poderão ser violados.    

Considerações Finais

Nosso estudo apontou que na década de 1980, no Brasil, acon-
teceu um significativo movimento em prol de uma nova concepção da 
infância e da juventude, com destaque para os esforços da Pastoral 
do Menor; da Frente Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes; do Movimento Nacional Meninos e Meninas de rua; 
da Comissão Nacional Criança e Constituinte, entre outros. No dia 13 
de julho de 1990, “nasceu” o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), por meio da Lei 8.069/90. Salientamos, também, que o SGD 
é uma Rede de Proteção Integral à Criança, ao Adolescente e ao Jo-
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vem, composta pela família, por organizações da sociedade civil, pelo 
cidadão, pelo Governo, pela Polícia, pelos serviços de saúde, de edu-
cação e de assistência social, pelo Ministério Público, pela Promotoria 
da Infância e da Juventude, pelo Juizado da Infância e da Juventude, 
pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e, por fim, pe-
los Conselhos Tutelares; salientando que, cada um, dentro de sua es-
pecificidade, tem seu papel dentro do segmento supracitado. 

Com relação aos desafios, constatamos que é preciso uma ação 
política pautada por mudanças produtivas com equidade social, visto que 
as reformas econômicas, em si, tendem a impactar as conquistas sociais, 
gerando desigualdades  intoleráveis. Desse modo, as culturas criam obs-
táculos para os avanços harmônicos da democracia participativa e das 
práticas sociais e jurídicas com a proteção integral. Para tal, aprendiza-
dos de prevenção, de participação e de capacitação são necessários 
para garantir que os desvios de interpretação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente não sejam causas de violência e de violação de direitos.

Diante disso, para se alcançar a conquista absoluta na garantia 
dos direitos da Criança e do Adolescente, verificamos que a Rede de 
Atendimento à população infantojuvenil, de forma contrária aos direi-
tos preconizados pela legislação,  apresenta, ainda, práticas represso-
ras, preconceituosas e estigmatizadas.

Para tanto, é mister que se mitigue a pobreza; a persistência da 
evasão e do fracasso escolar; a permanência do trabalho infantil; a gra-
videz na adolescência; o aumento do sobrepeso e da obesidade infantil; 
os problemas de saúde mental com o aumento de suicídios; as mortes 
por violência (homicídio); o abuso e a exploração sexual; entre outras 
violências ainda praticadas contra crianças e adolescentes. Destaque 
também para a importância de termos um olhar equitativo no acesso às 
políticas públicas (diferenças territoriais e regionais), às crianças e aos 
adolescentes mais afetados por estarem em situação de vulnerabilida-
de ou de desproteção social, sendo eles: (pobres, negros, indígenas, 
imigrantes/refugiados, quilombolas, deficientes, LGBT, entre outros). 

Entretanto, os resultados apontam que, o ECA reflete os an-
seios sociais e se traduz em uma expectativa democrática no senti-
do de garantir os direitos dessa população, universalmente. Porém, 
passados 31 anos de sua existência, o Dispositivo se mantém atual, 
ainda que a duras penas, e necessita de ajustes para melhor atender 
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e acompanhar as demandas infantojuvenis, pois, ainda que essa po-
pulação tenha as garantias dos Marcos Normativos (nacional e inter-
nacional) e Regulatórios brasileiros (Leis, Portarias, Decretos Planos 
e Projetos), que efetivamente combatem a violação de direitos, estes 
são sim penalizados em virtude de não terem os seus direitos respei-
tados em sua plenitude, vez que estes, são cotidianamente violados.

Por fim, dizer que desde que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente foi criado, no decorrer do governo Collor, até o atual governo 
de Jair Messias Bolsonaro, muitas alterações foram feitas; entretanto, 
o atual documento não aponta alterações robustas ao modelo original. 
Nesse sentido, percebemos que somente as leis não são suficientes, 
é mister a criação de políticas sociais que transformem esses direitos 
em realidade, promovendo assim, uma constante avaliação das políti-
cas implementadas, por intermédio do Eca e de todos os seus desdo-
bramentos. Por isso, ainda há grandes desafios e um longo caminho 
a percorrer para que seja alcançado a conquista absoluta na garantia 
dos direitos da Criança e do Adolescente. 
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RESUMO
Com a Pandemia do novo Coronavírus e os Fóruns fechados em ra-
zão do isolamento social, os procedimentos das ações de adoção fi-
caram ainda mais lentos uma vez que, os recursos digitais não estão 
disponíveis em todo o território brasileiro. O presente trabalho visa 
demonstrar o atual cenário da adoção brasileira diante dos 31 anos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e as dificuldades enfrenta-
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das durante todo processo. Para isso, utilizou-se o método dedutivo 
através da técnica de pesquisa bibliográfica, assim, concluiu-se que, 
faz-se imprescindível priorizar medidas que beneficiem de maneira cé-
lere e eficaz as famílias que estão disponíveis a adotar, diminuindo o 
tempo de espera tanto para os menores quanto para os adotantes
Palavras-chave: Morosidade Processual; Coronavírus (Covid-19); 
Adoção; ECA (31 anos).

ABSTRACT
With the Pandemic of the new Coronavirus and the Forums closed due 
to social isolation, the adoption procedures became even slower once 
the digital resources are not available in the whole Brazilian territory. 
This paper aims to demonstrate the current scenario of Brazilian adop-
tion in face of the 31 years of the Child and Adolescent Statute and the 
difficulties faced during the whole process. For this, the deductive me-
thod was used through the technique of bibliographic research, thus, 
it was concluded that it is essential to prioritize measures that benefit 
quickly and effectively the families that are available to adopt, reducing 
the waiting time for both minors and adopters.
Keywords: Procedural Slowness; Coronavírus (Covid-19); Adoption; 
ECA (31 years)

Introdução 

O presente trabalho, tratará sobre a morosidade processual da 
adoção acentuada pela Pandemia da Covid-19, diante da nova reali-
dade o Brasil adotou medidas de segurança como o uso de másca-
ras de proteção e principalmente o isolamento social, responsável por 
mudar a forma de vida da sociedade. Em razão disso, verificou-se um 
aumento no número de crianças e adolescentes vítimas de violência 
doméstica, uma vez que a obrigatoriedade do isolamento resultou na 
convivência exacerbada com seus agressores.

O objetivo desse estudo é, analisar os números de adoção 
comparando com a quantidade de menores vivendo em abrigos e ins-
tituições no Brasil; a incidência de violência doméstica diante do ce-
nário pandêmico e os impactos da espera pela adoção em razão da 
lentidão do Judiciário. 
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A motivação para tal pesquisa, deu–se pela percepção de uma 
violência existente que só fora agravada com a pandemia, a realidade 
de crianças e adolescentes que vivem em abrigos a espera por um lar 
que talvez nunca chegará, fatos escancarados pelos dados do Conse-
lho Nacional de Justiça, pois há uma predileção por parte dos adotan-
tes em crianças “padrão”, além disso, existem casos que excedem o 
condão da Justiça, tal qual, a adoção à brasileira. 

Em síntese, para efetivação do trabalho, utilizou-se o método 
dedutivo, com ênfase no tipo metodológico de pesquisas bibliográfi-
cas, em revistas que abordam a temática, e artigos retirados da in-
ternet acerca das dificuldades e diminuição dos números de adoção 
ocorridas durante o tempo pandêmico, baseado em dados que decor-
rem da burocracia e morosidade do trâmite legal nas ações de adoção.

No presente trabalho será abordado os temas como, o contex-
to histórico e progressivo da adoção no Brasil a forma literal abordada 
pelo ECA em seus 31 anos de criação, perpassando pela Constitui-
ção Federal e Legislações correlatas, bem como o trâmite processual 
demorado e as espécies de adoção comumente adotadas no Brasil e 
ainda, a atual situação das crianças à espera de um lar, com foco na 
morosidade processual, como forma de violência contra aqueles que 
aguardam pela adoção.

1. Da Legislação Brasileira Acerca da Adoção

A Constituição de 1988 nasceu dos anseios de uma socieda-
de que buscava o exercício dos seus Direitos Humanos, ou seja, de-
mocracia, liberdade e direito a uma vida digna, isso incluía a dignida-
de humana das crianças e adolescentes, que por vezes, ao longo da 
história foram hostilizadas e tratadas como adultos de forma brusca, 
retirando o que havia de mais importante inerente a eles, qual seja, o 
direito a infância e a adolescência.

É dever da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, 
assegurar o direito à convivência familiar das crianças e adolescentes, 
além de deixá-las salvas de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, crueldade e opressão, conforme artigo 227 
da Constituição Federal, que apresenta ainda em seu inciso VI uma 
das formas de efetivação desses direitos, qual seja o “estímulo do Po-



39

der Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e sub-
sídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de 
criança ou adolescente órfão ou abandonado;” em seguida, no pará-
grafo 5º dispõe que “A adoção será assistida pelo Poder Público, na 
forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação 
por parte de estrangeiros”. Assim, a adoção de maiores de 18 (dezoi-
tos) anos de idade depende da assistência efetiva do Poder Público, 
ocorrendo por meio de sentença constitutiva, aplicando o que cou-
ber, as regras estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), quanto a adoção de menores de 18 (dezoitos) anos de idade 
está sujeita as regras estabelecidas no ECA

Tais garantias constitucionais foram estabelecidas por escrito 
na Constituição de 1988, já em 1990, diante da orientação da Conven-
ção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada através da As-
sembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, em consonância 
com artigo 227 da Constituição Federal, foi criado a Lei 8.069 de 1990, 
conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Brasil 
tornou-se o primeiro país da América Latina a criar norma específica 
visando a tutela de crianças e adolescentes. 

A família é a base da sociedade e possui proteção do Estado 
por meio da Constituição Federal e da lei, e como já mencionado, é 
direito de toda criança e adolescente a convivência familiar.

Conforme Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 16), família no 
seu sentido lato sensu “abrange todas as pessoas ligadas por vínculo 
de sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, 
bem como as unidas pela afinidade e pela adoção”

Uma das formas de garantir o Direito a convivência familiar é a 
adoção que, possui previsão no art. 277, parágrafo 6º da Constituição 
e no ECA.

A adoção, portanto, é o instituto que estabelece um vínculo de 
filiação, por meio de decisão irrevogável, sendo uma medida excep-
cional, ocorrendo somente quando é inviável a convivência da criança 
e adolescente com a família natural ou extensa, priorizada pelo Esta-
do, (artigos 39, § 1º e 47, § 7º do ECA). Tal procedimento atribui igual-
dade de direitos e obrigações entre os filhos biológicos e adotados, as-
sim é vedado qualquer discriminação referente à filiação, ressalta-se 
que essa igualdade inclui os direitos sucessórios (art. 227, § 6º da CF, 
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art. 1.596 do Código Civil e art. 41 do ECA). Cumpre-se destacar, não 
ser possível realizar o procedimento de adoção mediante procuração 
(art. 39, § 2º do ECA)

Quando ocorre a perda do poder familiar, o Estado por meio de 
políticas públicas auxilia na tentativa de resgatar, reestruturar a família 
biológica, todavia, existem casos em que é improvável esse restabele-
cimento da convivência familiar. 

Em caso de conflito entre os direitos e interesses do adotando 
e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer 
os direitos e os interesses do adotando (art. 39, § 3º do ECA), essa 
previsão decorre do Princípio do Superior Interesse da Criança que 
encontra respaldo no artigo 3º, n. 1 e artigo 12, n. 1 e 2 da Convenção 
Sobre Direitos da Criança. No caso em que o adotando tenha ida-
de superior a 12 (doze) anos, é necessário o seu consentimento para 
que ocorra adoção (art. 45, § 2º do ECA). Em suma, tais previsões 
têm como objetivo ouvir a criança e ao adolescente visando assegu-
rar-lhes direitos como, a dignidade, o bem-estar, a segurança, dentre 
tantos outros.

“A adoção somente é deferida quando apresentar reais van-
tagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos (art. 43 do 
ECA)”. Pois a adoção tem como objetivo atender os interesses do ado-
tando, assegurando-lhe um lar que buscará sanar suas necessida-
des materiais, sociais e afetivas. A verificação dessas vantagens reais 
ocorre por meio de avaliação interprofissional.

Além disso, a adoção poderá depender do consentimento dos 
pais ou do representante legal do adotando (art. 45 do ECA), confor-
me os professores 1Murilo José Digiácomo e 2Ildeara de Amorim Di-

1  Murillo José Digiácomo É Procurador de Justiça no Estado do Paraná, atuando junto ao 3º 
Grupo de Procuradores Criminais do Ministério Público do Estado do Paraná. Atuou como 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente 
do Ministério Público do Estado do Paraná, Professor na Fundação Escola do Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná (FEMPAR) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/
PR), dentre outras instituições. Graduado em Direito pela universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (FDUL). Autor de diversas obras e artigos jurídicos publicados, notadamente sobre 
temas diversos em matéria de criança e adolescente.

2  Ildeara de Amorim Digiácomo possui graduação em Bacharelado no curso de Direito pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (1999), tíitulo de especialista em Di-
reito de Família pela Faculdade de Direito de Lisboa - FDUL (2008) e de mestre em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa - FDUL (2010). É advogada e professora nos 
cursos de graduação e pós-graduação, tendo experiência na área do Direito da Criança e do 
Adolescente, Direito de Família e Parte Geral do Direito Civil.
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giácomo, esse consentimento é no mínimo questionável, haja vista 
que adoção não é a busca pela vontade dos pais ou representantes 
legais, e sim o anseio pela concretização do direito a convivência fa-
miliar do adotando, mas reconhecem que esse consentimento serve 
para os pais ou responsáveis darem ciência do que está ocorrendo 
no seio do seu núcleo familiar. No entanto, o consentimento dos pais 
não autoriza o poder de escolha da pessoa ou casal adotante, ficando 
a cargo da Justiça da Infância e da Juventude, porém, a falta do con-
sentimento somado à ausência de “justa causa” para destituição do 
Poder Familiar, acarreta a nulidade da sentença que deferiu adoção. 
Assim, esse consentimento pode ser dispensado caso os pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do Poder Familiar (art. 45, 
§ 1º do ECA).

Sabe-se que, o ato de adoção é irrevogável, mas caso ocorra a 
“devolução” do adotado após a sentença definitiva, é possível indeni-
zação por danos morais, em virtude dos danos irreparáveis e violação 
do direito de participação de um núcleo familiar, sem prejuízo de con-
tinuar as obrigações materiais assumidas.

Diante tudo isso, nota-se que a intenção do legislador à tutelar 
adoção na Lei n° 8.069 de 1990, conhecido como Estatuto da Criança 
e do Adolescente, foi de proteger e buscar reestruturar a convivência 
familiar natural ou extensiva do adotando, não sendo mais possível tal 
convivência, visa então, por meio da adoção, a colocação do menor 
em uma família que lhe ofereça um lar e esteja disposta proporcionar, 
ou, lutar por seus direitos elencados na Constituição e no ECA.

2. Como Ocorre o Trâmite Processual da Adoção no Brasil – Bre-
ves conceitos

Ao longo do tempo o processo de adoção no Brasil passou a 
decorrer em diversos trâmites, sendo acompanhado por profissionais 
de forma multidisciplinar para a ocorrência de um processo célere, se-
guro e eficaz. No entanto, nem sempre é totalmente eficaz, algumas 
vezes é possível acompanhar o processo de adoção de forma irregu-
lar facilitado pela mãe sanguínea, por outras vezes, verifica-se a nega-
ção em adotar uma criança mais velha ou, até mesmo o mais comum 
dos casos, a prioridade por crianças “padrão”. 
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É importante mencionar que, nem de longe essa é a história 
original de funcionalidade da adoção no Brasil, a primeira legislação 
criada foi a Lei de 22 de setembro de 19283, referente ao consentimen-
to dos juízes de primeira instância a conceder cartas de legitimação 
para filhos ilegítimos e confirmar adoções.

Posteriormente, foram publicados o Decreto nº 181, de 24 de 
janeiro 1890 e a Consolidação das Leis Civis de 1915 por Carlos de 
Carvalho, no entanto, a legislação a abordar a adoção exclusivamen-
te seria o Código Civil de 1916, dedicando - se ao assunto nos artigos 
368 ao 378.4

2.1 Trâmites Processuais De Acordo Com A Lei N° 8.069 De 13 De 
Julho De 1990 (Estatuto Da Criança E Do Adolescente)

O trâmite jurídico de adoção é legislado pela Lei n. 8.069/1990 
– ECA, nos artigos 39 e seguintes. Sendo a adoção medida excepcio-
nal e irrevogável, o adotante deve ter idade mínima de 18 anos e ser 
de pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Destaca-se que o 
procedimento padrão para quem busca adotar uma criança é, procurar 
a Vara da Infância e Juventude de seu respectivo município, portando 
todos os documentos pessoais necessários, quais sejam, CPF, iden-
tidade (RG), certidão de nascimento entre outros, por fim, fazer uma 
petição de inscrição para adoção submetendo – se aos demais trâmi-
tes, desde o curso de formação psicossocial e jurídico até  entrevistas 
e visitas domiciliares, após o parecer técnico da equipe especializada, 
aguarda –se a sentença do juízo para deferimento ou não do pedido 
de inscrição à fila de adoção.

Com o deslinde e deferimento da primeira etapa do trâmite de 
adoção, inicia –se a busca da criança dentro dos padrões estabele-
cidos pelo interessado, perpassando pelo estágio de convivência ao 
acolhimento temporário até a adoção definitiva.

3   CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei de 22 de setembro de 1828. Disponível em: https://www.ca-
mara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-K_12.pdf#page=2. Aces-
so em: 12 mar. 2022

4  KUMMER. Ana Paula. O desenvolvimento da autonomia dos adolescentes em acolhi-
mento institucional. Disponível em: https://www.emap.com.br/wp-content/uploads/2019/11/
Ana-Paula-Kummer.pdf. Acesso em 11. Mar. 2022

https://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-K_12.pdf#page=2
https://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-K_12.pdf#page=2
https://www.emap.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ana-Paula-Kummer.pdf
https://www.emap.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ana-Paula-Kummer.pdf
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2.2 Do Acolhimento Temporário

O acolhimento temporário, segundo o pensamento de Ana Pau-
la Kummer, pode ser entendido da seguinte forma, in verbis:

Preconizado no art. 101, § 1° do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, é destinado a indivíduos entre 0 (zero) a 
18 (dezoito) anos de idade, como uma medida excepcio-
nal de transição para reintegração familiar ou, não sendo 
esta possível, para colocação em família substituta, não 
implicando em privação de liberdade. (pg. 5)

É a forma garantidora de inserção social de uma criança ou 
adolescente para criação de vínculos próximos a de uma família, é a 
possibilidade de um elo de amor, carinho e amizade entre as partes.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça5, o acolhimento tem-
porário é referente à medida de proteção às crianças e adolescentes 
em situação de risco, cabível quando a família biológica se encontra 
impossibilitada de cumprir sua função de cuidado e proteção.

É imprescindível seguir alguns princípios básicos para sua 
concretização, o afastamento do convívio familiar é excepcional, com 
base no art. 23 do ECA, “a falta ou a carência de recursos materiais 
não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
poder familiar” (grifo nosso).

O acolhimento é provisório com prazo máximo de 18 meses, 
além da necessidade de reavaliação do acolhimento institucional e fa-
miliar a cada três meses, termos do art. 19 do ECA. Além disso, mesmo 
não elencado diretamente na legislação, destaca-se o respeito a Pre-
servação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários sen-
do garantido o Acesso e Respeito à Diversidade e Não Discriminação

2.3 Da Adoção e Suas Espécies

A adoção é caracterizada como ato jurídico, solene, sendo me-
dida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 
esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa, é o que diz o art. 39 do ECA, estabelecen-
do – se uma relação afetiva sem laços sanguíneos.
5   https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Apostila-Sistema-Nacional-de-Ado%-

C3%A7%C3%A3o-e-Acolhimento_2020-5-8.pdf

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Apostila-Sistema-Nacional-de-Ado%C3%A7%C3%A3o-e-Ac
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Apostila-Sistema-Nacional-de-Ado%C3%A7%C3%A3o-e-Ac
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De acordo com Maria Helena Diniz:

Adoção é ato solene pelo qual, observado os requisitos 
legais, alguém estabelece, independentemente de qual-
quer relação de parentesco consanguíneo ou afim um 
vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na 
condição de filho, pessoa geralmente lhe é estranha. 
(2010, p.522)

São várias as espécies de adoção e faz-se necessário distin-
gui-las, pois possuem características próprias para a sua consagra-
ção. A primeira é a adoção Intuitu Personae, na qual os pais biológicos 
por livre manifestação de vontade entregam seu filho a uma família 
que deseja adotar a criança, em muitos casos, trata-se de alguém da 
confiança da família consanguínea. 

Ocorre que, essa espécie de adoção não gera o CNA (Cadas-
tro Nacional de Adoção), por essa razão a lei n. 12.010/2009, acresceu 
ao ECA o art. 50, § 13, possibilitando o deferimento da adoção mesmo 
sem o referido cadastro.

§ 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor 
de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado 
previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
II - for formulada por parente com o qual a criança ou 
adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetivida-
de; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou 
guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou 
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivên-
cia comprove a fixação de laços de afinidade e afetivi-
dade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou 
qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 
(grifo nosso)

Assim, busca-se evitar o beneficiamento de famílias não ca-
dastradas no CNA, no mais a adoção intuitu personae não tem previ-
são expressa na lei.

Prosseguindo, será apresentado de forma resumida a Adoção 
Internacional, a qual prevê um estágio de convivência em solo brasi-
leiro para concretização do ato de adoção, segundo O Ministério da 
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Justiça e Segurança Pública, esta espécie de adoção pode ser enten-
dida da seguinte forma:

A adoção internacional é aquela realizada por pre-
tendente residente em país diferente daquele da 
criança a ser adotada, de acordo com a Convenção 
da Haia de 1993 - Relativa à Proteção das Crianças 
e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacio-
nal e de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)6 (grifo nosso).
 

Ressalta-se que, todo o processo inicial será supervisionado, 
bem como após o deferimento da adoção definitiva com a cooperação 
jurídica das Autoridades Centrais estrangeiras.

No que diz respeito a Adoção Tardia, resta configurado a preju-
dicialidade na demora da adoção, caracteriza a angústia de quem está 
à espera de um lar, segundo o site de Adoção7:

Adoção tardia é o termo utilizado para indicar a adoção 
de crianças que já possuem um desenvolvimento parcial 
em relação a sua autonomia e interação com o mundo. 
Não há uma idade mínima formal para designar a ado-
ção tardia: em geral refere-se a crianças maiores de 3 
anos. São as crianças adotadas na fase de desenvolvi-
mento em que já conseguem se comunicar sozinhas, já 
sabem andar, não usam mais fraldas, ou seja, não são 
mais consideradas bebês. 

Fato é que, quanto mais velha é a criança mais difícil é a 
possibilidade de adoção, basta analisar os dados apresentados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, onde mais de 70% das crianças à es-
pera de um lar são maiores de 7 anos.

Agora, adentra-se em um tema sensível, Adoção Inter-racial, 
onde adotandos são preferidos pela cor, cultura e raça, salienta-se 
que, não existe diferença no rito de adoção, mas é necessário respei-
tar a diferenças dos mundos que se apresentam, rompendo obstácu-
los e preconceitos, sendo imperioso a garantia de amor e afeto.

Por fim, a adoção à brasileira é o ato de registrar filho alheio em 
nome próprio, não se sabe até que ponto tal atitude é relevante juri-
dicamente ou a extensão do dano jurídico atribuído a este ato, mas é 

6  https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-sobre-adocao-internacional#:~:text=O%20que%20
%C3%A9%3F,e%20do%20Adolescente%20(ECA).

7  https://adocaopassoapasso.com.br/adocao-tardia/o-que-e-adocao-tardia/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-sobre-adocao-internacional#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,e
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-sobre-adocao-internacional#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,e
https://adocaopassoapasso.com.br/adocao-tardia/o-que-e-adocao-tardia/


46

uma das maiores prejudicialidades ao instituto de adoção, pois inexis-
te qualquer garantia jurídica, e a qualquer momento a relação de amor 
e afeto poderá ser rompida com base na insegurança jurídica além de 
todo o trâmite ser considerado crime nos termos do art. 242 do Código 
Penal Brasileiro.

Superada as questões relativas ao acolhimento temporário e as 
espécies de Adoção, abordará a partir deste ponto os efeitos ocasiona-
dos pelo contexto pandêmico da Covid -19 nos processos de adoção.

2.4 O Impacto da Pandemia nas Ações De Adoção

A pandemia no novo Corona Vírus iniciada no Brasil no ano de 
2020 é responsável por uma mudança drástica no modo de agir da 
sociedade, os afetivos vínculos foram intensificados mesmo com a ne-
cessidade do isolamento social, a necessidade do uso de máscaras 
de proteção, as reuniões e aulas online, dentre tantas outras coisas 
que impactaram a forma de se viver, mas para muitos o anseio pela 
adoção, a construção de um vínculo familiar que supera as barreiras 
sanguíneas permanece.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, houve uma queda de 
41% no interesse em adotar entre 2019 e 2020, de certo que existem 
explicações como, a predileção de cor, idade, sexo e inúmeros ou-
tros desejos dos pretensos adotantes, contudo, a pandemia também 
contribuiu com queda abrupta no interesse da constituição da família 
socioafetiva, nesse ínterim muitas famílias que buscaram adotar no 
período pandêmico tiveram que enfrentar óbices ainda mais burocrá-
ticos.

O depoimento de Cláudio Mendonça, fundador de um grupo 
de apoio em Itajubá (MG), sustenta o pensamento de preferência e as 
barreiras impostas pela Covid – 19:

Há prazos de dois anos para que as crianças sejam inse-
ridas em uma família, com ajuda de adoções concentra-
das há cada seis meses. É triste, porque quanto mais o 
tempo passa, mais difícil é a adoção por causa da idade. 
Nosso objetivo é sempre a proteção à criança que está 
abrigada, finaliza.8

8 https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/09/06/numero-de-adocoes-cai-46percent-
-na-pandemia-sao-mais-de-650-criancas-e-adolescentes-na-espera-por-um-lar-em-mg.ghtml

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/09/06/numero-de-adocoes-cai-46percent-na-pandemia-
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/09/06/numero-de-adocoes-cai-46percent-na-pandemia-
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Em entrevista à emissora de TV SBT a secretária de Comuni-
cação do Conselho Nacional de Justiça, Thais Cieglinski, declarou: “o 
fato é que, a despeito da pandemia, o Judiciário tem tomado todas as 
medidas possíveis para que os direitos da infância e juventude e os 
processos tramitem com a maior agilidade possível”,9 apesar dos es-
forços do Judiciário, os dados mostram uma queda quanto ao número 
de crianças e adolescentes efetivamente adotados.

Desta feita, a pandemia acentuou não somente a diminuição 
no interesse em constituir uma família socioafetiva, mas também o au-
mento de crianças e adolescentes vivendo em abrigos, sofrendo com 
a falta de um lar, de amparo afetivo, proteção familiar e tantos outros 
anseios que somente poderão ser supridos quando ultrapassarem to-
das as barreiras impostas pelo trâmite moroso das ações de adoção. 

3. Atual Situação de Crianças e Adolescentes à Espera de Adoção

No Brasil, cerca de 29.700 crianças estão vivendo em lares 
de acolhimento e instituições, apenas 3.724 encontram-se aptas para 
adoção. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 
– SNA do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

São crianças e adolescentes que sonham com a chegada de 
uma família que as acolherá e lhes proporcionará um ambiente segu-
ro, com amor, educação e todos os demais direitos a eles assegura-
dos, por ser justo que todo ser humano cresça com referência familiar, 
pois é fator crucial para o desenvolvimento físico e intelectual de toda 
pessoa inserida em sociedade.

3.1 Família Adotiva e o “Biologismo” do Processo de Adoção

Segundo Maria Berenice Dias (2021, p. 328-329), a filiação de-
corre do nascimento, que é um fato, ou da adoção que é ato jurídico 
e sua eficácia está condicionada a anuência judicial. Assim, a adoção 
gera vínculo fictício de paternidade-maternidade-filiação entre pes-
soas estranhas.

Ao contrário do que se pensa, a família adotiva não é menos fa-
mília por não resultar de laços sanguíneos, para DIAS (2021, p. 329):
9  https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/182935-cai-o-numero-de-adocoes-durante-a-pan-

demia-do-coronavirus

https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/182935-cai-o-numero-de-adocoes-durante-a-pandemia-do-coron
https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/182935-cai-o-numero-de-adocoes-durante-a-pandemia-do-coron
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A adoção não é uma paternidade de segunda classe, 
mas se configura como a paternidade do futuro, enrai-
zada no exercício da liberdade. A filiação não é um dado 
da natureza, mas uma construção cultural, fortificada na 
convivência, no entrelaçamento dos afetos, pouco im-
portando sua origem. Nesse sentido, o filho biológico é 
também adotado pelos pais no cotidiano de suas vidas.

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira (2016), família é consti-
tuída pelo exercício diário baseado no convívio, na cumplicidade, no 
estabelecimento de regras e limites, no companheirismo e no amor. 

Como já fora mencionado, a burocratização da adoção, é fator 
decisivo que gera transtornos a quem pretende adotar, e principalmen-
te para quem espera por este ato de amor. Com o passar do tempo, 
a maioridade chega para essas pessoas e por consequência o fim da 
tutela do Estado, a partir de então necessitam seguir suas vidas por 
conta própria, de acordo com Assunção e Pozzebom (2020), em artigo 
publicado pela Agência do Senado:

O drama das crianças órfãs e abandonadas que não 
conseguem ser adotadas pode ganhar contornos mais 
tristes ainda quando elas atingem a maioridade vivendo 
nos abrigos e instituições. O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos (CDH), senador Paulo Paim (PT-RS), 
avalia que, em grande parte, essa condição acaba sendo 
causada pelo próprio Estado, na lentidão para finalizar 
a burocracia que libera a criança para a adoção: busca 
por familiares que queiram ficar com as crianças, perda 
do poder familiar, liberação dos documentos. Estima-se 
que, anualmente, cerca de 3 mil jovens egressos de abri-
gos atinjam a maioridade sem que encontrem uma famí-
lia que os acolha. Por isso, é o próprio Estado que deve 
ajudar na socialização desses cidadãos recém-saídos 
da adolescência e que não têm apoio, avalia o senador.  
   

Além da demora natural do processo, existe um outro fator que 
contribui com o abarrotamento de crianças e adolescentes vivendo 
em abrigos e instituições, segundo Rodrigo da Cunha Pereira (2016):

A raiz do problema está, inclusive, em uma interpretação 
equivocada e preconceituosa da lei, no sentido de que 
deve-se buscar a qualquer custo que a criança seja ado-
tada pela família extensa, ou seja, pelos seus parentes. 
Um verdadeiro culto ao biologismo, incentivado equivo-
cadamente inclusive por dogmas religiosos. Ainda não 
temos um Estado verdadeiro laico. Esta procura pelo 
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adotante “preferencial” costuma durar anos e, quando é 
encontrado, na maioria das vezes o parente adota não 
por amor, mas por culpa. O consagrado princípio consti-
tucional do melhor interesse da criança fica longe do que 
seria realmente melhor para ela. Grande parte dos juízes 
e membros do Ministério Público ainda está paralisada 
na ideia de que família é da ordem da natureza, e não 
da cultura, ignorando toda a evolução do pensamento 
psicanalítico e antropológico. Isso por si só já leva o pro-
cesso a atrasar anos.

Em entrevista publicada na Edição 31 da Revista IBDFAM, Ma-
ria Berenice Dias, afirma que:

O gargalo maior é o fato de que, nem juízes, nem promo-
tores, nem defensores, nem psicólogos, nem assistentes 
sociais leem a Constituição, que garante e privilegia a 
convivência familiar. Confundem o conceito de família 
com filiação biológica, quando a prevalência hoje é da 
filiação socioafetiva.

Trata-se de um desmesurado e incompreensível apego 
à tentativa de manter a criança junto à família biológica, 
sendo feita uma leitura absolutamente equivocada do 
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
diz que família extensa é não só decorrente de quando 
existe relação de parentesco, mas também vínculo de 
afetividade e convivência da criança com seus parentes. 
Além disso, não cabe ao Poder Judiciário buscar tio, avó 
etc., para ver se eles querem ficar com aquele menor. 
A única obrigação é com relação aos pais, que têm o 
poder familiar. Fora disso, não caberia e, se algum pa-
rente quiser eventualmente assumir a guarda de alguma 
criança, ele é quem deve procurar a justiça, saber onde 
a criança está, buscar conviver e conquistar a guarda 
para si.

Nesse sentido, a biologização do vínculo familiar consagrada 
pelo ECA, promove a permanência ou reintegração de crianças e ado-
lescentes no seio da família natural, independente do motivo que oca-
sionou a intervenção estatal no âmbito familiar, ou seja, mesmo que o 
menor seja vítima de maus-tratos, negligência ou abuso, o direito dos 
pais é priorizado em relação ao melhor interesse da criança (DIAS, 
2021).

De acordo com a Agência Brasil, em análise feita pelo Presi-
dente do Departamento Científico de Segurança da SBP, a violência 
contra criança e adolescente aumentou durante a pandemia, embora 
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não haja estatísticas oficiais, sabe-se que, a obrigatoriedade do isola-
mento social forçou as famílias a conviverem por mais tempo em suas 
residências, e com isso o acréscimo de maus tratos, abusos, espan-
camentos dentre tantas outras formas de violência. A pandemia trou-
xe à tona a fragilidade dos lares brasileiros, intensificando ambientes 
tóxicos, e a criança que é o elo mais frágil da relação familiar, é quem 
mais sofre por saber se defender.

Nesse sentido, ainda que a criança ou adolescente esteja viven-
do em lar de acolhimento por intervenção do Estado ou por abandono 
da família biológica, o transtorno causado a essas pessoas é similar, 
pois para quem foi retirado do seio familiar o medo é o de voltar a ter 
seus direitos violados, e para quem foi abandonado o medo é o de nun-
ca ser adotado, de crescer sem saber o que é o amor e a proteção fami-
liar e para ambos, o sentimento sobre o que será do seu futuro, da sua 
vida gera traumas e conflitos que jamais poderá ser mensurado.

4.  A morosidade processual mascarando implicitamente a vio-
lência.

É de clareza solar que o judiciário brasileiro tratasse de uma 
máquina antiga, exorbitantemente cara e vergonhosamente lenta, se 
comparada aos demais poderes forenses internacionais. Obviamente 
que não se pode apenas levantar críticas pouco elogiosas, vez que 
hodiernamente o poder julgador tem evoluído e tentado se adaptar 
com os anseios da sociedade.

Contudo, não surpreende que quando tal lentidão é atrelada a 
um grupo que pode se caracterizar como “vulnerável”, a situação tor-
na-se mais delicada e de fato deve possuir atenção mais elevada e 
busca de soluções mais eficazes e céleres.

Neste caso, analisando-se especificamente o trâmite proces-
sual da adoção, é ainda mais evidente o despreparo da justiça para 
lidar com questões que vão além da letra fria da lei.

Como supracitado, a demora do processo de adoção, causa 
desgastes e traumas as vezes irreparáveis nas crianças e adolescen-
tes que estão na fila da esperança por uma vida diferente.

Evidentemente que o referido processo deve ser criterioso e di-
ligente em buscar a família mais adequada para os interesses do me-



51

nor. Mas, a burocracia quanto analisada de um prisma menos jurídico, 
mostra o quanto o art. 227 da Constituição Federal de 1988, é utópico 
ao preconizar que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Não é necessário ser um afinco estudioso dos conhecimentos 
socias para vislumbrar como a demora gerada pelos ineficazes proce-
dimentos processuais, coloca o adotando em uma situação de negli-
gência velada, mascarada pelo que aparentemente é o anseio de uma 
família aceitável.

O artigo acima mencionado, quando não considera a morosi-
dade de nosso sistema judiciário, apenas demonstra como a falta de 
compreensão e análise apurada da atual situação dos menores em 
situação de adotandos, não é questão relevante no momento de de-
finição dos requisitos para a escolha de um pretenso núcleo familiar.

Haja vista, que a idade nesse cenário é característica primor-
dial, uma vez que quanto mais velha a criança, menos chances tem 
de ser adotada. Então, é notório que a negligência em reestruturar o 
processo de adoção, negligenciando o fator etário, pode e deve ser 
considerada uma forma de violência contra esses infantes.

A repórter Maria Ribeiro, do Portal Drauzio, alude que:

Apesar de nem sempre ser reconhecida como tal, a ne-
gligência é uma forma de violência, e não só: é a mais 
comum contra menores de idade. Estima-se que nos 
serviços de apoio às crianças vítimas de violência no 
Brasil, cerca de 40% dos atendidos foram vítimas de 
negligência. Ela é caracterizada principalmente pela 
omissão dos responsáveis em suas tarefas de prover o 
necessário para o desenvolvimento da criança, e pode 
gerar consequências graves que perduram por anos ou 
mesmo por toda a vida das vítimas.

Não obstante, o próprio Estado se colocou no papel de respon-
sável por esses pequenos futuros cidadãos e, ainda assim, é o primeiro 
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a praticar uma espécie de violência ao se omitir em reconhecer que o 
presente caminho para uma adoção legítima e legal, não é eficiente, 
pelo contrário, tornou-se um dos obstáculos para o desenvolvimento 
pleno do maior interessado, pois, não permite que os menores este-
jam inseridos em tempo aceitável, naquele que é um dos pilares da 
sociedade, a família.

Ressalta-se ainda, o fato de ser no mínimo questionável o re-
quisito de idade no momento da adoção. Logicamente que todos os 
adotantes possuem sua predileção e condições pessoais que podem 
ser justificáveis, quando escolhem crianças com tenra idade, porém, 
fica demonstrado nesse caso que, é o infante que parece ter que ade-
quar aos interesses do adotante e não o contrário, o que aparente-
mente não era a finalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo, não se espera um posicionamento diferente do Estado 
que não seja a reestruturação dos trâmites jurídicos, no tocante, à 
adoção, considerando neste novo panorama, o requisito etário em 
face do tempo que o adotando perde, em virtude da lentidão do siste-
ma judiciário.

5. Considerações Finais

Pelos fatos expostos, a concretização de vínculos familiares 
afetivos depende de um trâmite processual demorado, com o adendo 
de inúmeros subterfúgios e micro violências durante a espera por um 
lar, desse modo é possível afirmar que, tal espera acaba transforman-
do – se em violência contra os menores pois a incerteza de nunca sa-
ber quando será escolhida, gera traumas inimagináveis. Além disso, 
a busca por crianças mais jovens explica o número descomunal de 
pretensos adotantes para um número ínfimo menores aptos a serem 
adotados, os dados mostram que, não é a falta de disponibilidade em 
adotar ser o problema, conclui-se então que é falta de apoio do Poder 
Público, que precisa reestruturar os trâmites jurídicos, no tocante, à 
adoção.

Uma vez que postergar o Direito de Convivência ao seio fami-
liar, por questões relacionadas a escolha de características básicas 
até mesmo a condução da justiça ao acompanhamento jurídico do 
processo adotivo, baseado em restrições e falta de promoção assis-
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tencialista para o andamento dos processos, há de reafirmar – se, a 
necessidade de um procedimento mais célere, a promoção de uma fila 
de adoção principalmente das crianças em idades mais avançadas e 
consubstanciando à inserção em famílias diversas. 

Essa demora decorre da deficiência do estado em conduzir a 
máquina judiciária e falta de incentivo em programas sociais para ado-
ção de crianças e adolescentes que estão no perfil mais procurado por 
adotantes. Indica-se as seguintes possíveis soluções para diminuição 
do trâmite processual: Varas Especializadas em Adoção de Crianças 
e Adolescentes; incentivos por meio da mídia à adoção de crianças 
e adolescentes; maiores incentivos ao apadrinhamento, com intuito 
de diminuir um pouco o sofrimento da espera, estando mais perto de 
promover o tão sonhado lar justo e igualitário (artigo 227 inciso VI da 
Constituição Federal de 1988); a contratação de servidores interdisci-
plinares especializado em adoção; e incentivos financeiros aos tribu-
nais e casas de acolhimento para implantar programas que acreditem 
ser adequados e que ajudem na eficácia do processo de adoção.

Ressalta-se que, deve ser implantado respeitando os Princí-
pios da Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoali-
dade, eficiência e moralidade, protegendo sempre a imagem e outros 
Direitos das Crianças e Adolescente.
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RESUMO
A Educação Infantil se altera à medida que a criança passa a ser vista 
como sujeito de educação, com necessidade de atendimento qualifi-
cado. Longas rupturas com pessoas significativas e institucionalização 
prolongada agem como importantes fatores de risco para o desen-
volvimento normativo da criança. A maternagem atua como fator de 
proteção para o desenvolvimento do bebê abandonado, promovendo 
saúde mental. O trabalho do psicólogo escolar está relacionado ao 
desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos cognitivos, 
afetivos e motores. A pesquisa foi desenvolvida a partir de metodolo-
gia bibliográfica de base qualitativa, e estágio na Creche Gabriel, si-
tuada em Itapemirim-ES, com objetivo de conhecer a prática educativa 
e a atuação do psicólogo escolar. Conclui-se que o modelo de atuação 
do psicólogo deve ser fundamentado no paradigma interdisciplinar, 
contextual e crítico. Este breve estudo vislumbra novas possibilidades 
para repensar o processo de construção do papel do psicólogo escolar 
na Educação Infantil, principalmente na fase de rompimento prematu-
ro da colocação da criança na creche. 
Palavras-chave: maternagem; creche; rompimento; fator de risco; 
saúde mental

ABSTRACT
Early Childhood Education changes as the child is seen as a subject of 
education, in need of qualified care. Long-term breaks with significant 
others and prolonged institutionalization act as important risk factors 

CAPÍTULO 3

AS FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
SEPARAÇÃO MÃE E BEBÊ 
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for children’s normative development. Mothering acts as a protective 
factor for the development of the abandoned baby, promoting mental 
health. The work of the school psychologist is related to the integral de-
velopment of the child, covering cognitive, affective and motor aspects. 
The research was developed from a qualitative bibliographic methodo-
logy, and internship at Creche Gabriel, located in Itapemirim-ES, with 
the objective of knowing the educational practice and the performance 
of the school psychologist. It is concluded that the psychologist’s per-
formance model must be based on the interdisciplinary, contextual and 
critical paradigm. This brief study envisages new possibilities to rethink 
the process of building the role of the school psychologist in Early Chil-
dhood Education, especially in the phase of premature rupture of the 
child’s placement in day care.
Keywords: mothering; nursery; disruption; risk factor; mental health.

INTRODUÇÃO

Segundo Campos (2001), a concepção de Educação Infantil 
vem se constituindo a partir de movimentos sociais que acarretam mu-
danças na visão da criança, do seu desenvolvimento, da família e do 
papel da mulher na sociedade. Com isso, o modelo de educação ca-
racterizado anteriormente pela “creche” vem sofrendo mudanças na 
qualidade do atendimento e na abrangência de aspectos psicopeda-
gógicos enfatizados nessa nova concepção.

Infelizmente a criança se insere no sistema educacional cada 
vez mais cedo, passando o Estado a usurpar da competência que de-
veria ser exclusiva dos pais nessa fase tenra da criança.  Muitas das 
mudanças referidas foram provocadas por uma maior participação fe-
minina no mercado de trabalho, alterando a rotina de cuidados e a 
educação dos filhos. Esse fato é relacionado com a criação das cre-
ches. Nesse sentido, a creche estava sempre associada a um caráter 
assistencialista e se preocupava apenas com a alimentação, a higiene 
e a segurança física.

Diga-se “infelizmente” em face de já existir estudos confir-
mando que a criança se desenvolve melhor na primeira fase da vida 
quando é cuidada pelos genitores, em convívio dentro um uma família 
constituída por pai, mãe, e talvez irmãos.



Para Campos (2001), com o enfraquecimento da visão estig-
matizante e assistencialista da educação, instaurou-se um movimen-
to social e governamental pelo atendimento de novas demandas, que 
resultou no recente reconhecimento da educação infantil em creches 
e pré-escolas como um dever do Estado e um direito da criança, legal-
mente estabelecido no Artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal 
de 1988. Essa mudança foi reafirmada nos anos de 1990, pelo Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA), e em 1996, pela Lei n° 9.394 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Com a LDB, surge 
a Educação Infantil, com novos objetivos, que engloba as crianças 
entre 0 e 6 anos. 

A Educação Infantil foca o olhar no momento de desenvolvi-
mento da criança, vendo-a como sujeito integrado, sem dissociar as-
pectos cognitivos, afetivos, expressivos, motores ou simbólicos.

Destarte, o modelo de Educação Infantil tem sido alterado à 
medida que a concepção de educação da criança de 0 a 6 anos atinge 
objetivos diferenciados, com propostas educacionais explícitas funda-
mentadas em teorias psicológicas do desenvolvimento infantil. A crian-
ça nessa idade passa a ser vista como sujeito de educação, com ne-
cessidade de atendimento qualificado que vise o seu desenvolvimento 
integral.

A presente pesquisa além da metodologia bibliográfica, parte 
de um estágio feito na Creche “GABRIEL”, situada no Município de Ita-
pemirim-ES, onde se constatou que muitas mães por ter essa disponi-
bilidade da ‘Creche” nega seu papel nos cuidados mais elementares, 
entregando a criança na Creche no dia seguinte do jeito que estava 
no dia anterior, ou seja, com a mesma roupa e sem as higienizações 
necessárias. Nota-se que aquelas mães não tem o total conhecimento 
dos riscos do rompimento com a criança na fase inicial de seu desen-
volvimento.

OBJETIVO GERAL

 Estaria a Educação Infantil, disponibilizada em Creches, con-
tribuindo com o desenvolvimento da criança na primeira fase de sua 
vida? A transferência do papel da mãe ao Estado, no primeiro estágio 
de desenvolvimento do bebê, é saudável para este lactante?



OBJETIVO ESPECÍFICO

 Qual o papel da Psicologia Infantil quando detecta essa omis-
são da Família nos cuidados da criança nessa primeira fase de seu 
desenvolvimento? O fator de risco para a saúde mental do bebê e da 
genitora até que ponto é omitido pela Política Pública? A criança que 
passa por essa ausência dos cuidados maternos na primeira fase de 
seu desenvolvimento será um adolescente e adulto normal sem qual-
quer conflito? Terá dificuldade no aprendizado? Será um profissional 
eficiente? Será um cidadão apto para conviver em sociedade?

 Vários estudos apontam os efeitos nocivos sobre a formação 
das crianças quando observadas num processo de separação dos 
pais e, em especial, da mãe. Essas crianças requerem assistência es-
pecializada para minimizar, tanto quanto possível, o prejuízo psíquico 
decorrente do abandono na maternagem. 

ANÁLISE E DADOS
O desenvolvimento Infantil de 0 a 6 anos

 Dentro da proposta do atendimento à criança na Educação In-
fantil é necessário que a escola e o educador conheçam os diferentes 
momentos do desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Segundo 
Wallon (1934), a criança deve ser estudada na sucessão das etapas 
de desenvolvimento caracterizadas pelos domínios funcionais da afe-
tividade, do ato motor e do conhecimento, entendidos como sendo 
desenvolvidos, primordialmente pelo meio social. Os estágios do de-
senvolvimento propostos por Wallon (1934) têm início na vida intra-u-
terina, caracterizada por uma simbiose orgânica. Após o nascimen-
to, apresenta-se o estágio impulsivo-emocional no qual prevalece a 
emoção, caracterizado como o período da simbiose afetiva. No perío-
do seguinte, que vai até os 2 anos de idade, a criança encontra-se no 
estágio sensório-motor e projetivo, voltando-se para a exploração 
do mundo físico. Gradualmente, com a aquisição da marcha e da lin-
guagem, a criança apresenta modificações no seu padrão de intera-
ção com o mundo.

A partir dos 3 anos, ocorre o estágio do personalismo, momen-
to da constituição do eu, no qual a criança em seu confronto com o 



outro passa por uma verdadeira crise de personalidade, caracterizada 
pelas mudanças nas suas relações com o seu entorno e pelo apareci-
mento de novas aptidões. Wallon (1953) considera esse estágio, que 
vai até os 6 anos de idade, como sendo muito importante para a for-
mação da personalidade.

Nesse sentido, considerando a idade compreendida na Educa-
ção Infantil, ressaltam-se as características desse momento do desen-
volvimento da criança como forma de oferecer subsídios para a atua-
ção do educador e do psicólogo escolar nesse contexto. Parte-se do 
princípio da necessidade de que a escola e todos aqueles envolvidos 
com a Educação Infantil tenham consciência de que suas ações têm 
consequências não só no momento atual do desenvolvimento da crian-
ça, como também nos posteriores. É também nesse momento que a 
criança está mais propensa à formação de complexos, ou seja, ati-
tudes que podem marcar de forma prolongada seu comportamento em 
relação ao meio (Deldine & Vermeulen, 1999; Mahoney, 2002).

Ao ingressar na escola, a família ainda se constitui no grupo 
por excelência para a criança. No entanto, a escola proporciona uma 
diversificação dos grupos nos quais a criança poderá se inserir. O pa-
pel do grupo formado por crianças da mesma idade passa a ser o de 
favorecer a aprendizagem social, ou seja, o convívio com os padrões 
e regras sociais. Durante esse estágio, o grupo permitirá à criança di-
ferenciar-se dos outros e descobrir sua autonomia e sua originalidade 
(Wallon, 1953).

A Criança não é um organismo de vida independente

A arte de educar um filho não se constitui em tarefa fácil, pois 
os cuidados com a criança se mostram constantes e permanentes, tor-
nando-se a chave principal para a saúde de toda e qualquer criança, 
mesmo tendo ela alcançado certo grau de desenvolvimento e inde-
pendência. Para tanto, é necessário conhecer as inúmeras condições 
sociais e psicológicas que influenciam, positiva ou negativamente, o 
seu desenvolvimento.

Isso acontece porque a criança não é um organismo capaz de 
vida independente, necessitando, portanto, de uma instituição social 
especial que a ajude durante o período de imaturidade. A família, as-



sim, tem dupla função no seu papel estruturador. Primeiramente, na 
satisfação de necessidades básicas como alimentação, calor, abrigo e 
proteção; em segundo lugar, proporcionando-lhe um ambiente no qual 
possa desenvolver ao máximo suas capacidades físicas, mentais e 
sociais. Bowlby (1988) complementa dizendo que para poder lidar efi-
cazmente quando adulto, com o seu meio físico e social, é necessária 
uma atmosfera de afeição e segurança.

Do rompimento precoce da criança com sua mãe – biológica ou 
adotiva

 A esta atmosfera de segurança, Bowlby (1989) denominou de 
comportamento de apego, definindo-o como: 

“...qualquer forma de comportamento que resulte em 
uma pessoa (criança) alcançar e manter a proximida-
de com algum outro indivíduo claramente identificado 
(mãe), considerado mais apto para lidar com o mundo” 
(p.39).

O sentimento e o comportamento da mãe em relação a seu 
bebê são também profundamente influenciados por suas experiências 
pessoais prévias, especialmente as que, teve e talvez ainda esteja 
tendo, com seus próprios pais. É este padrão de relacionamento pa-
rental que dará origem à forma como ambos os pais irão vincular-se 
ao filho, provendo ou não suas necessidades físicas e emocionais.

 É neste sentido que Bowlby (1989) reforça a importância dos 
pais fornecerem uma base segura a partir da qual uma criança ou um 
adolescente pode explorar o mundo exterior e a ele retornar, certos de 
que serão bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados 
se houver um sofrimento e encorajados se estiverem ameaçados. A 
consequência dessa relação de apego é a construção, por volta da 
metade do terceiro ano de idade, de um sentimento de confiança e 
segurança da criança em relação a si mesma e, principalmente, em 
relação àqueles que a rodeiam, sejam estes suas figuras parentais ou 
outros integrantes de seu círculo de relações sociais.



Dos efeitos da Privação Materna

 Um importante traço do comportamento de apego é a intensi-
dade da emoção que o acompanha, o tipo de emoção que surge de 
acordo com a relação entre a pessoa apegada e a figura de apego. 
Lebovici (1987), desenvolvendo estas ideias, reforça que, se tudo está 
bem, há satisfação e um senso de segurança, mas, se esta relação 
está ameaçada, existem ciúme, ansiedade e raiva. Se ocorre uma rup-
tura, há dor e depressão. Nesse caso de privação materna em que a 
criança é afastada de sua mãe, seja este afastamento de ordem física 
ou emocional, muitas são as consequências, tanto de ordem física, 
quanto intelectual e social, podendo, inclusive protagonizar o apareci-
mento de enfermidades físicas e mentais.

“ Os efeitos perniciosos da privação variam de acordo 
com o grau da mesma. A privação traz consigo a an-
gústia, uma exagerada necessidade de amor, fortes 
sentimentos de vingança e, em consequência, culpa e 
depressão”. (p.14)

Se uma pessoa teve a sorte de crescer em um bom lar comum, 
ao lado de pais afetivos dos quais pôde contar com apoio incondicio-
nal, conforto e proteção, consegue desenvolver estruturas psíquicas su-
ficientemente fortes e seguras para enfrentar as dificuldades da vida 
cotidiana. Nestas condições, crianças seguramente apegadas aos seis 
anos são aquelas que tratam seus pais de uma forma relaxada e amigá-
vel, estabelecendo com eles uma intimidade de forma fácil e sutil, além 
de manter com eles um fluxo livre de comunicação (Bowlby, 1984).

O mesmo autor aponta as conseqüências da situação inversa, 
ou seja, se esta mesma pessoa vem a crescer em circunstâncias dife-
rentes, seu núcleo de confiança estará esvaziado, ficando prejudica-
das as relações com outros semelhantes, havendo, pois, prejuízos 
nas demais funções de seu desenvolvimento.

As contribuições de Margareth Mahler ao desenvolvimento in-
fantil reforçam as ideias desenvolvidas por Bowlby quanto ao estabe-
lecimento, através dos cuidados parentais, de uma base segura aos 
filhos. Suas contribuições referem-se à importância fornecida às rela-
ções de objeto precoces, ou seja, ao vínculo com a mãe, às angústias 
de separação e aos processos de luto nas etapas evolutivas.



As fases que propõe como sendo organizadoras do psiquismo, 
incluem uma etapa do desenvolvimento no qual o eixo psicológico é 
a separação-individuação da criança em relação à mãe. A evolução 
normal ou patológica da criança seria consequência da forma como 
se configurariam as etapas anteriores e, principalmente, esta última 
fase do desenvolvimento mental. Mahler (1993) destaca que os três 
primeiros anos de vida da criança possuem importantes tarefas estru-
turantes, cujo alcance e passagem são determinados por dois fatores: 
primeiro, a dotação genética do bebê, que o impulsiona para o vínculo 
com o meio ambiente, permitindo perceber e aceitar os cuidados pro-
porcionados pela mãe; e, segundo a maternagem, ou seja, a presença 
de uma mãe que verdadeiramente proporcione esses cuidados.

A origem da enfermidade mental estaria, pois, nas dificuldades en-
contradas pela criança para realizar a tarefa determinada por cada uma 
dessas fases, isto é, no autismo normal, na simbiose normal ou na sepa-
ração-individuação. Essas falhas podem ter sido provocadas por: defei-
tos inatos, incapacidade do ego para neutralizar as pulsões agressivas 
no estabelecimento do vínculo com a mãe; defeitos na relação mãe-filho: 
seja por patologia materna ou pela ausência real do par simbiótico e/ou 
traumas: doenças, acidentes, hospitalizações ou outros eventos que alte-
rem a estabilidade emocional com a mãe ou a autoimagem do indivíduo.

A intensidade e a precocidade dessas situações podem provo-
car importantes falhas no desenvolvimento infantil e, embora muitos 
autores definam diagnósticos de personalidade somente após o pe-
ríodo evolutivo da adolescência, Palácio-Espasa (1997) fundamenta a 
importância e os critérios com os quais é possível identificar, do ponto 
de vista estrutural, organizações psíquicas já mesmo na infância.

Os distúrbios graves de personalidade de tipo Borderline ou 
pré-psicótico são exemplos de diagnósticos possíveis em crianças, 
segundo as ideias desenvolvidas pelo autor acima referido. O elemento 
dinâmico central deste tipo de funcionamento mental em crianças são 
as manifestações depressivas contra as quais se acionam mecanismos 
defensivos psicóticos para lidar com angústias depressivas muito 
violentas, geralmente originárias das intensas privações objetais nos 
primeiros anos de vida.

Nesta luta contra a depressão que, na verdade, denunciam sé-
rias dificuldades na integração dos objetos bons e maus internalizados 



que ora gratificam, ora frustram, a criança utiliza mecanismos defensi-
vos cujas manifestações clínicas apontam para um polimorfismo sin-
tomático característico da organização limítrofe.

A variedade dessas apresentações é tanta que, na maioria das 
vezes, diversos sintomas aparecem concomitantemente na criança: dis-
túrbios do sono, da alimentação, da linguagem, da aprendizagem escolar 
e do comportamento. A instabilidade psicomotora, nesses casos, pode 
ser compreendida como um estado reacional a uma situação traumati-
zante ou ansiogênica para a criança; uma resposta a uma angústia per-
manente, em particular quando dominam mecanismos mentais persecu-
tórios projetivos; ou uma defesa maníaca face às angústias depressivas.

“... quanto mais jovem for a criança, mais facilmente pas-
sa pelo corpo sua maneira de expressar uma indispo-
sição ou uma tensão psíquica. A atuação é, no início, a 
modalidade mais espontânea e mais natural de respos-
ta”. (Ajuriaguerra, 1986, p.96).

Quanto às manifestações clínicas, além das acima referidas, 
Palácio-Espasa (1997) complementa ressaltando que quando é pe-
quena (entre 4 e 7 anos), a criança borderline apresenta muitas vezes 
distúrbios do humor de origem hipomaníaca: excitação, euforia, fami-
liaridade excessiva, hiperatividade, temas de grandeza, etc. Na idade 
de latência, sobretudo tardia, observam-se mais frequentemente ma-
nifestações de linha depressiva: tristeza, desaceleração psicomotora 
com inibições importantes, ideias e sentimentos de autodesvaloriza-
ção, temas de perda.

Um dos sintomas frequentes em crianças borderline, é a 
perturbação do curso do pensamento, estreitamente vinculado à 
enorme intensidade da problemática depressiva. Esses distúrbios do 
pensamento não se caracterizam por uma incoerência persistente 
como nas psicoses desorganizadoras, mas por uma irrupção do 
processo primário em um processo de pensamento sob a égide do 
processo secundário. Esta perturbação específica do pensamento 
simbólico dessas crianças se baseia no surgimento intermitente de 
fantasias arcaicas agressivas, compreendida como uma tentativa de 
diluir a angústia depressiva face às possibilidades libidinais restritas 
dessas crianças (Palácio-Espasa, 1997).



A reação do Bebê à Interação

Elisângela Böing (2004 - Os efeitos do abandono para o desen-
volvimento psicológico de bebês e a maternagem como fator de prote-
ção), relata em seu artigo científico, o seguinte:

“No quinto dia pela manhã, como de costume, fomos 
para um lugar mais reservado. De olhos bem abertos ele 
fitava meus olhos. Naquele dia o Gabriel seria transferi-
do, então disse a ele que iria para o lar, lugar do qual já 
havia lhe falado.

Enquanto eu falava, pela primeira vez ele se mostrou 
agitado. Começou a se mexer e a chorar. Chorou mui-
to, gritava movimentando bruscamente as pernas, os 
braços e a cabeça. Ele continuava gritando e chorando 
quando trouxeram mais 10mL de leite, já havia mamado 
60mL, como de costume. Tomou tudo, rapidamente, e 
continuou a chorar gritando. Continuou nesse estado, 
ininterruptamente, por quase uma hora.

As pessoas ali presentes foram se afastando, pois um 
choro assim vai se tornando insuportável. Sentei-me, co-
loquei-o em “posição canguru”, mas ele não se acalmava, 
fazia movimentos bruscos projetando seu corpo para trás. 
Nessa mesma posição, com uma mão nas suas costas e 
a outra segurando de maneira firme e suave sua cabeça, 
comecei a falar-lhe: “O que foi Gabriel, você não quer ir, 
é isso? Você está com medo, quer ficar aqui onde você 
já conhece as pessoas, não quer ir novamente para um 
lugar estranho, você se sente seguro aqui. Eu sei que é 
difícil. Mas eu vou junto com você, está tudo bem, eu vou 
te dar muito carinho e vamos cuidar de você”.

Surpreendentemente, enquanto lhe falava, foi se acal-
mando, e parou de chorar. Então cantei sua cantiga e 
ele adormeceu. Permanecemos nessa posição por mais 
uma hora e meia, apesar de estar dormindo, durante 
todo esse tempo ele ainda suspirava.

Gabriel era um bebê tranquilo, chorava apenas antes de 
mamar. Ficamos todos desconcertados com aquele cho-
ro, a médica pediu para examiná-lo assim que acordas-
se, porém, nenhum sintoma clínico foi constatado.
 

A Autora diz não censurar a possível incredibilidade do leitor, 
confessando que até mesmo ela quase duvidou, chegando a pensar 
em coincidência, e lamentou não ter podido filmar todo o episódio para 
poder analisá-lo criteriosamente. Embora ciente das discussões con-
troversas sobre o tema, cita a confirmação nas palavras de Szejer:



“Quando vou falar com esses bebês, trata-se sempre 
de uma situação muito perturbadora. Parece que a sua 
sensibilidade, a sua avidez pela palavra que pronuncio, 
é imensa. Alguns reagem a cada palavra como se cada 
uma delas viesse se inscrever em seu corpo. É comum 
vê-los se contorcendo de dor quando falo de separação; 
depois sorriem quando falo dos projetos que lhes dizem 
respeito (1997, p.157).

Trata-se de uma reação às palavras, ao contato afetivo ou a ou-
tra mensagem indecifrável?  A citada autora reponde que “não pode-
mos afirmar ao certo, o fato é que o bebê sempre responde de forma 
expressiva às intervenções, o que também foi observado em todos os 
demais casos em que foi realizada a maternagem nesse hospital, le-
vando-nos a crer que se estabeleceu uma comunicação e que alguma 
mensagem foi passada, de uma maneira ou de outra, dos cuidadores 
para os bebês e vice-versa.”

A intenção neste momento é abrir esta discussão mais do que 
afirmar a forma mais adequada e momento certo de deixar o bebê 
numa creche, e se esta está adequada  promover o seu desenvolvi-
mento como um todo, isentando-o das sequelas do abandono.

Szejer (1997) relata que muitos médicos no hospital onde tra-
balha requerem provas “científicas” de sua prática. Ela afirma não ser 
possível por não poder se situar no interior e no exterior ao mesmo 
tempo, e o que se pode contar como prova seriam as melhoras sur-
preendentes testemunhadas pelos que cuidam das crianças em hos-
pitais e orfanatos.

Mathelin (1999, p.73), em depoimento semelhante, diz que o 
médico-chefe de sua equipe brinca com ela comparando a psicanálise 
à feitiçaria e conclui: “como poderia ele não se questionar, já que os 
efeitos da linguagem escapam a qualquer medida científica quantitati-
va-mente demonstrável”.

Pela impossibilidade de obter uma comprovação científica des-
se fato é que colocamos em discussão qual seria o fator que provoca 
tais reações na criança. 

Seriam as palavras, como afirmam Szejer, Eliacheff, e Mathe-
lin; o estabelecimento do vínculo afetivo, também considerado por Ma-
thelin e enfatizado por Busnel; o tom e o timbre da voz e atitudes 
posturais inconscientes, como defende Lebovici, ou que outro tipo de 



mensagem chega até o bebê para que ele responda da forma como 
foi observado?

Pode-se demonstrar cientificamente o que o bebê recebe, por 
meio de seus órgãos sensoriais, mas a influência que isso exerce so-
bre o desenvolvimento do seu pensamento permanece inacessível 
uma vez que a ciência, até o presente momento, não possui meios 
de investigação do psiquismo do bebê, o que não quer dizer que este 
não exista ou não possa ser atingido por estímulo externo (Busnel, 
1997b). Acreditamos ser essa a razão da grande maioria das publi-
cações sobre intervenções psicológicas ou psicanalíticas com bebês 
(Szejer, 1994, 1997; 1999; Mathelin, 1999; Busnel, 1997a, 1997b) ser 
apresentada na forma de depoimentos e relatos de casos.

Do papel da Psicopedagia 

 Souza (2000) afirma que não existem modelos preconcebidos 
para se trabalhar na escola, mas “princípios norteadores de uma prá-
tica a serviço da superação da exclusão, da estigmatização e da de-
sigualdade” (p.136). Sayão e Guarido (1997) também salientam a ne-
cessidade da mudança do foco da atuação do psicólogo escolar, para 
não ser restrito à orientação psicológica sobre as crianças, mas envol-
ver os aspectos da relação entre a equipe e os educadores, contem-
plando os conflitos, as insatisfações e contradições inerentes às práti-
cas sociais. A partir das idéias dessas autoras, podemos apontar como 
“princípios norteadores” dessa prática os seguintes pontos: trabalho 
com os professores; a etnografia como metodologia; interdisciplinari-
dade; trabalho junto às famílias; e trabalho com a criança.

A Função do Psicólogo na Educação Infantil no Espaço Escolar

O psicólogo escolar deve ter como objetivo junto aos profes-
sores encorajá-los a desenvolver cada vez mais um papel ativo no 
processo educacional. Nesse processo, é imprescindível a estimula-
ção do pensamento crítico, a fim de uma melhor compreensão da sua 
atuação profissional.

De acordo com a proposta da educação libertadora de Freire 
(1986), a prática educativa deve ser problematizada, realizando a su-



peração entre as contradições existentes nas relações professor-alu-
no. Neste caso, a investigação é realizada de forma crítica, possui 
caráter reflexivo e realiza um constante desvelamento da realidade. 
A prática crítica contribui para o diálogo, para a criatividade e para a 
desmistificação de estigmas nas relações pedagógicas.

Vários autores vêm estudando a questão da formação do pro-
fessor. Oliveira (2001) e Pedroza (2003) entendem essa formação em 
termos dos processos de desenvolvimento pessoal do educador, le-
vando em consideração seus valores, crenças, hábitos, atitudes e for-
mas de se relacionar. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de uma 
formação psicológica, a fim de desenvolver recursos de personalida-
de que promovam uma maior sensibilidade, criatividade e segurança, 
que possibilitem uma atuação em que o professor assuma as próprias 
contradições e as da escola e busque a construção do novo. O psicó-
logo escolar ao contribuir para a formação pessoal do professor, numa 
perspectiva teórica e metodológica, possibilita a compreensão das re-
lações de extrema complexidade e contradição que envolvem o coti-
diano da escola.

Para Machado e Souza (1997) o psicólogo escolar, ao invés 
de realizar anamnese familiar ou utilizar predominantemente testes, 
deveria conhecer como o professor entende os problemas do aluno, 
colher informações sobre a sala de aula e a história escolar de cada 
criança.

Propõe-se a construção de uma intensa interseção entre os 
diversos saberes que possam contribuir para a compreensão dos fe-
nômenos escolares, criando e desenvolvendo um espaço interdiscipli-
nar, em especial, entre a Psicologia e a Pedagogia. As relações entre 
essas diferentes áreas podem parecer óbvias; no entanto, são com-
plexas e envolvem vários aspectos, tanto concordantes como de opo-
sição. A posição da psicologia na sua relação com a pedagogia tem 
sido muitas vezes de autoridade, ultrapassando os limites de sua com-
petência. 

Conforme preconizado por Wallon (1937), não é função da psi-
cologia normatizar a ação pedagógica, como também não é ação pe-
dagógica uma aplicação da psicologia. A presença do psicólogo no 
dia-a-dia da escola constitui-se de grande necessidade para criar es-
paços de diálogo e reflexão a fim de contribuir para a construção de 



uma escola mais democrática. A presença dos diferentes profissionais 
deve ser de complementaridade e não de exclusão (Pedroza, 2003).

A escola deve reconhecer a importância da família na consti-
tuição do sujeito, sem, no entanto, considerá-la como a única determi-
nante dessa constituição. O trabalho junto às famílias deve questionar 
a atribuição das causas dos problemas de aprendizagem à dinâmica 
familiar. Família e escola não podem ser vistas como momentos de 
oposição ou de disputa na educação das crianças. São instituições di-
ferentes e necessárias na constituição do sujeito, exigindo, pois, uma 
relação de apoio sem transferência de responsabilidades. Para Ma-
chado (2000), no trabalho junto aos pais, o psicólogo ao explicar e de-
fender os objetivos educacionais, não deve impor sua visão de educa-
ção, mas orientá-los no sentido do entendimento da sua intervenção, 
possibilitando a formação de grupos de expressão e comunicação, 
para um melhor conhecimento da realidade da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho evidencia a possibilidade de uma intervenção 
condizente de atuação da Psicologia Escolar junto à mãe da crian-
ça, deixada na creche tempo integral em sua tenra idade, mostrando-
-a os riscos desse rompimento precoce, para que ela estabeleça a 
prioridade entre parar temporariamente com sua vida secular para cui-
dar da criança, ou correr o risco de ter que cuidar de um adolescente 
em conflito, e possivelmente ter que conviver com um filho adulto 
com sérias desordens psíquicas, atrapalhando não só a vida da 
própria família mais também de seu semelhante.

Há ainda o fato de que o Estado e demais instituições públicas 
e privadas devem se mover com políticas públicas para divulgar as 
consequências do grave rompimento da convivência da criança 
com sua mãe na primeira fase da vida.

Considerou-se a relevância deste estudo por vislumbrar novas 
possibilidades para a construção do papel do psicólogo escolar na 
Educação Infantil, numa perspectiva teórica e metodológica que per-
mita a compreensão das relações de extrema complexidade e contra-
dição que envolve o cotidiano da Creche.
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RESUMO
O abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma forma de vio-
lência que perpassa a atuação de psicólogas/os, uma vez que é consi-
derado um problema de Saúde Pública e afeta diferentes relações. No 
1  Este Artigo foi apresentado e apovado este ano de 2022, ao Mestrado Profissional 

em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Universidade Federal de Santa Cata-
rina – UFSC, como requisito para a obtenção do título de Mestre.Orientadora: Prof. 
Dra. Denise Cord. 
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entanto, nem sempre as/os profissionais se encontram qualificadas/os 
para lidar com essa realidade – do ponto de vista ético, técnico, políti-
co e emocional. Pretendeu-se conhecer aspectos do cotidiano profis-
sional de psicólogas/os atuantes nas áreas da Saúde, da Assistência 
Social, da Educação, da Justiça e da Segurança Pública. Foi possível 
depreender que mesmo conhecedoras/es das normativas que regem 
o fazer profissional, a atuação carece de um olhar apurado para a ar-
ticulação em rede, qualificação profissional e planejamento de ações. 
Defende-se que o preparo quanto aos procedimentos a serem realiza-
dos, a prática do diálogo com os pares, assim como a escuta atenta 
e sensível, são fundamentais para um exercício que não incorra em 
vieses revitimizantes, e que seja pautado no compromisso social com 
a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Psicologia. Violência. Abuso Sexual. Criança. Ado-
lescente

ABSTRACT
Sexual abuse against children and adolescents is a form of violence 
that permeates the work of psychologists, since it is considered a pu-
blic health problem that affects different relationships. However, pro-
fessionals are not always qualified to deal with this reality from an ethi-
cal, technical, political and emotional point of view. Thus, we sought 
to know aspects of the professional daily life of psychologists working 
in the areas of health, social assistance, education, legal and public 
safety. It was possible to infer that even those who know about the 
regulations that govern professional practice, the performance lacks a 
keen eye for network articulation, professional qualification and action 
planning. The preparation regarding the procedures to be performed, 
the practice of dialogue with peers, as well as attentive and sensitive 
listening, are fundamental for an exercise that does not incur in revicti-
mizing biases, and that is based on social commitment with the protec-
tion and guarantee of the rights of children and adolescents.
Keywords: Psychology. Violence. Sexual Abuse. Child. Adolescent

RESUMEN
El abuso sexual contra niños y adolescentes es una forma de violen-
cia que sobrepasa el trabajo de los psicólogos, ya que se considera 
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un problema de salud pública que afecta distintas relaciones. Sin em-
bargo, los profesionales no siempre están capacitados para afrontar 
esta realidad desde un punto de vista ético, técnico, político y emo-
cional. Así, se buscó conocer aspectos de la vida diaria profesional 
de los psicólogos que laboran en las áreas de salud, asistencia social, 
educación, justicia y seguridad pública. Se pudo inferir que aun los 
conocedores de las normativas que rigen la práctica profesional, el de-
sempeño carece de buen ojo para la articulación en red, la calificación 
profesional y la planificación de acciones. La preparación en cuanto a 
los procedimientos a realizar, la práctica del diálogo con los pares, así 
como la escucha atenta y sensible, son fundamentales para un ejer-
cicio que no incurra en sesgos revictimizantes, y que se basen en el 
compromiso social con la protección y la garantía de los derechos de 
la niñez y la adolescencia. 
Palabras-clave: Psicología. Violencia. Abuso Sexual. Niño. Adoles-
cente

1. INTRODUÇÃO

Este artigo coloca em evidência a responsabilidade da/o profis-
sional de Psicologia diante das situações de violência sexual com as 
quais atua cotidianamente, a partir da análise de sua prática e enten-
dimento do que pauta o acolhimento de crianças, adolescentes e suas 
famílias, os atendimentos nos serviços públicos e privados, e a prática 
voltada à defesa de direitos.

Trabalhar com violência implica voltar os olhos a uma comple-
xa junção de fatores sociais, econômicos e culturais que a constituem, 
incluindo relações assimétricas de poder que envolvem o domínio, a 
satisfação e o controle. Muito embora seja responsabilidade da famí-
lia, da sociedade e do Estado assegurar os direitos das crianças e dos 
adolescentes (BRASIL, 1990), o que se nota é justamente a despro-
teção.

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (OMS, 2002), a 
define como o uso de força física ou poder, enquanto ameaça ou efe-
tivamente contra si próprio, grupo ou comunidade, que ocasione ou 
tenha probabilidade de ocasionar dano psíquico, alterações no desen-
volvimento, privação ou morte.
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Segundo Minayo (2004), a violência se configura como um pro-
blema social que passa a fazer parte do campo da saúde, tendo em 
vista os seus impactos na qualidade de vida, por conta das lesões físi-
cas, psíquicas e morais que acarreta; pela exigência de atenção e cui-
dados dos serviços médico- hospitalares; e pela concepção ampliada 
de saúde, na qual a violência se torna um objeto da atenção integral.

Observa-se que a compreensão da dinâmica da violência difere 
conforme o contexto de ocorrência, da relação da/o autor(a) de violên-
cia com a pessoa vitimada, além de aspectos vinculados ao desenvol-
vimento cognitivo e emocional da vítima. Propõe-se o uso de um mo-
delo ecológico para a compreensão da natureza multifacetada deste 
fenômeno. Esse modelo trata da relação entre os fatores individuais e 
contextuais, além de compreender a violência como um produto da so-
ciedade, da comunidade, das relações e de fatores individuais. Não há, 
portanto, um fator único que explique as motivações para a ocorrência 
de violência, sendo necessária uma análise que inclua, além da história 
individual das pessoas envolvidas em situações de violência, as rela-
ções sociais próximas, dos contextos comunitários e dos fatores sociais 
que aumentam a probabilidade da ocorrência de violências, a exemplo 
de uso abusivo de substâncias, de histórico de agressões familiares, de 
isolamento social, e de normas culturais que aceitam a violência como 
uma forma de resolução de conflitos (DAHLBERG; KRUG, 2007).

A atuação da/o profissional psicóloga/o tem como prerrogativa 
ética a análise crítica sobre os condicionantes sociais, históricos, eco-
nômicos e culturais que constituem os sujeitos (CONSELHO FEDE-
RAL DE PSICOLOGIA, 2005). Partindo-se da compreensão integral 
destes, entende-se que marcadores sociais de gênero, raça, etnia, 
condição socioeconômica, escolaridade, região do país em que vive, 
orientação sexual, deficiências, entre outros, afetam o seu desenvolvi-
mento ou, ainda, constituem obstáculos ao acesso a direitos.

No que tange à violência contra crianças e adolescentes, o Mi-
nistério da Saúde a define como sendo

Quaisquer atos ou omissões dos pais, parentes, 
responsáveis, instituições e, em última instância, 
da sociedade em geral, que redundam em dano 
físico, emocional, sexual e moral às vítimas (BRA-
SIL, 2010, p. 28).
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No que se refere à violência sexual, objeto deste estudo, a Lei 
nº 13.431/2017 (que estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, e altera 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) a define como “qualquer condu-
ta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar 
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição 
do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não”; e compreende 
o abuso sexual, a exploração sexual comercial e o tráfico de pessoas 
(BRASIL, 2017a).

Sobre a ocorrência da violência sexual, dados do Disque De-
núncia indicam que de janeiro a setembro de 2021, crianças e adoles-
centes foram as principais vítimas de violação de direitos, com 78% do 
total das denúncias de violência recebidas pelo canal, o que corres-
ponde a 119,8 mil denúncias (BRASIL, 2021a). O último relatório de 
dados, disponibilizado pelo Governo Federal a partir da campanha de 
enfrentamento do abuso sexual infantojuvenil, informa que em 2020 o 
total de denúncias de abuso sexual abarcavam 13,5% do total das de-
núncias (BRASIL, 2021b).

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), produ-
ziu um panorama inédito da violência letal e sexual contra crianças e 
adolescentes no Brasil (UNICEF; FBSP, 2021). Segundo documento, 
no ano de 2021, a maior parte das vítimas de violência sexual era do 
sexo feminino, na faixa etária de 10 e 14 anos. Dentre os meninos, a 
incidência concentra-se na faixa etária entre os 3 e 9 anos de idade. 
A maioria dos casos ocorre na casa da vítima, sendo 80% dos auto-
res seus conhecidos. A mesma instituição ressalta que 2020 foi um 
ano marcado pela pandemia de COVID-19, havendo queda no núme-
ro de registros de violência sexual, principalmente entre março e maio, 
quando as medidas de isolamento se intensificaram. Isso não neces-
sariamente significa redução nas ocorrências, mas pode demarcar um 
aumento da subnotificação.

Identifica-se, por conseguinte, que os homens são os principais 
autores de violência sexual contra crianças e adolescentes, com pre-
valência do cometimento por amigos ou conhecidos da vítima ou da 
família (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2018; 
BRASIL, 2019a), com destaque para pais, padrastos e tios (HABIG-



78

ZANG; RAMOS; KOLLER, 2011). Consoante com o avanço da idade 
da vítima, preponderam os casos com autores não conhecidos des-
ta, de modo que a segunda maior parte dos casos é concretizada por 
amigos ou conhecidos da vítima. De forma geral, pode haver mais de 
um agressor ou uma sucessão de vitimizações (INSTITUTO DE PES-
QUISA ECONÔMICA APLICADA, 2018).

Rovinski e Pelisoli (2019) revelam a questão sociocultural vin-
culada à prática de violência, que diz respeito à exigência de que os 
homens sejam fortes e dominantes em suas relações sexuais, além 
da tolerância social à violência, a falta de sanções à prática de abu-
so, a cultura patriarcal, a pornografia infantil e a incapacidade de os 
adultos se identificarem com as necessidades das crianças. Ademais, 
tem-se a falta de apoio às mães em situações de violência e a falta de 
igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Por fim, pode-se 
afirmar que a insegurança emocional, a falta de conhecimento sobre 
a temática da violência e a manutenção de vínculos de confiança com 
o abusador são alguns dos motivos ligados à vítimização, enquanto 
condições situacionais para a ocorrência de violência.

Diante desse cenário, torna-se urgente a efetivação de políti-
cas e de programas de prevenção às violências, de proteção e provi-
mento de cuidados, de atenção a crianças e adolescentes vítimas de 
abuso sexual e, ainda, a organização de estratégias profissionais que 
sejam capazes de romper com a naturalização da violência e com sua 
propagação.

Considerando os objetivos deste trabalho, qual seja, o de com-
preender a atuação das/os profissionais psicólogas/os frente ao abuso 
sexual infantojuvenil, nos seus aspectos éticos, técnicos, políticos e 
emocionais mostra- se imperioso contextualizar os marcos regulató-
rios cunhados até o momento, bem como as possibilidades de atua-
ção profissional na atenção de crianças e adolescentes no Sistema de 
Garantia de Direitos.

1.1 MARCOS REGULATÓRIOS DA ATENÇÃO A SITUAÇÕES DE 
ABUSO SEXUAL INFANTOJUVENIL

Na direção da Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, 
têm-se como importantes marcos a Declaração Universal dos Direi-



79

tos Humanos, de 1948, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1989, a partir da Resolução nº 44/25, entrando em vigor 
no Brasil por meio da promulgação do Decreto nº 99.710/1990 (BRA-
SIL, 2010). Os referidos documentos conferem às crianças a garantia 
da proteção especial e a efetivação de direitos indispensáveis ao seu 
desenvolvimento na vida em sociedade, independente de “raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica 
ou social, posição econômica, impedimentos físicos, nascimento ou 
qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus repre-
sentantes legais”.

Tais pressupostos são evidenciados na Constituição Federal de 
1988, que em seu art. 227 assinala os direitos dessa população, con-
ferindo-lhes o direito à prioridade absoluta (art. 227, caput), o direito à 
proteção especial (art. 227, § 3º, IV) e o direito de ter respeitada sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 227, § 3º, V).

Consoante a isso, é instituído o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), mediante a Lei nº 8.069/1990. Nessa normativa, crian-
ças e adolescentes são sujeitos de direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, sendo dever da família, da comunidade, da socieda-
de em geral e do Poder Público assegurá-los com absoluta priorida-
de naquilo que diz respeito à proteção e socorro, ao atendimento em 
serviços públicos, à formulação e execução de políticas públicas e à 
destinação de recursos (BRASIL, 1990). Ainda, no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, destaca-se o art. 70, no qual “É dever de todos 
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e 
do adolescente”, devendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios atuar de forma articulada, no sentido de elaborar políticas 
públicas e promover ações que possam coibir a violência contra crian-
ças e adolescentes.

Tais políticas públicas, quando pensadas no contexto profissio-
nal de atuação da/o psicóloga/o, não apenas se voltam às pessoas 
em situação de vulnerabilidade, mas para toda a população, tendo em 
vista o preconizado na Constituição Federal de 1988. Se trata de um 
viés que transcende a questão legalista e abrange “a dimensão ética, 



80

da potencialização do sujeito para a promoção da autonomia e da su-
peração do sofrimento ético-político” (GESSER, 2013, p. 74).

1.2 A PSICOLOGIA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A articulação entre União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios remete a um Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de crianças e 
adolescentes, caracterizado como “conjunto de instâncias e seus res-
pectivos órgãos, que se encarregam de assegurar a implementação 
das leis de proteção a esse segmento social” (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2009a, p. 75). 

Esse Sistema corresponde a uma rede de cuidados, proteção e 
defesa, composta tanto pela rede de Saúde (Atenção Primária /Equipes 
de Saúde da Família, Hospitais, Unidades de Urgências, Centros de 
Atenção Psicossocial, Centros de Testagem e Aconselhamento, e Ser-
viços de Atenção Especializadas), quanto pela rede de Proteção Social 
e Defesa (Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social, Escolas, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Varas da Infância e da Juventu-
de, entre outros, como as Delegacias Especializadas) (BRASIL, 2010).

Estar nesse Sistema de Garantia de Direitos, enquanto psicó-
loga/o, também significa lidar com erros, inseguranças e incertezas 
capazes de operar novas violências, como as práticas culpabilizantes, 
que reforçam estereótipos e preconceitos, pouco acolhem e operam 
junto ao descaso e à impunidade. Práticas que deveriam minimizar 
os danos e sofrimentos advindos das situações violadoras, mas con-
tribuem com a intensificação de traumas e despersonalização, e aca-
bam por afastar as pessoas que têm direito à reparação dos danos 
ocasionados pela violência.

O processo de atenção às violências está organizado em um 
Sistema que privilegia o fluxo adequado, a boa comunicação e integra-
ção de saberes. No entanto, as dúvidas nem sempre são de fácil ope-
racionalização, indicando, a necessidade de criação de legislações 
que organizam os processos de trabalho.

No SGD, a Psicologia tem espaço na atenção a crianças e ado-
lescentes vítimas de abuso sexual, uma vez que o abuso é reconheci-
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do enquanto uma violação aos direitos humanos e contraria os princí-
pios fundamentais que regem não apenas a vida em sociedade, mas a 
profissão. Dentre esses, destacam-se a garantia de direitos humanos, 
a promoção da saúde, a responsabilidade social e um trabalho voltado 
à eliminação de quaisquer formas de violência, crueldade e opressão.

Torna-se fundamental que a atuação tenha uma qualificação 
voltada à realização da proteção de crianças e adolescentes, além da 
organização de estratégias profissionais que sejam capazes de coibir 
a ocorrência de violências e lidar com a aridez do trabalho com as vio-
lências sexuais.

1. MÉTODO

A partir de uma abordagem qualitativa, procurou-se compreen-
der o cotidiano de atuação profissional de psicólogas/os na atenção a 
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, em seus aspectos 
éticos, técnicos, políticos e emocionais.

Para isso, inicialmente, realizou-se uma revisão de literatura, 
com vistas à compreensão do fenômeno da violência, o contexto em 
que ocorre, e os indicativos éticos e técnicos relacionados, a partir de 
publicações efetivadas nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual 
em Saúde), Pubmed, Scopus e ScIELO (Scientific Eletronic Library 
Online) entre os anos de 2016 a 2018, chegando-se a um total de 70 
documentos.

Empreendeu-se, ainda, consulta às publicações elaboradas 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), uma vez que a função pre-
cípua do Sistema dos Conselhos de Psicologia é de orientar e fiscalizar 
o exercício profissional da/o psicóloga/o, a partir da Lei nº5.766/1971, 
que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e Regional de Psico-
logia. A partir da busca em sítio eletrônico do CFP, a partir dos descri-
tores “violência”, “criança” e “adolescente”, encontrou-se um total de 
três publicações (CFP, 2009a; 2009b; 2010). Além disso, buscou-se 
informações sobre políticas públicas até outros documentos oficiais 
sobre a temática da garantia de direitos e violência sexual.

Por fim, efetivou-se entrevistas semiestruturadas com sete pro-
fissionais psicólogas/os, sendo uma representando a clínica particular, 
e as/os demais representando s políticas públicas de Saúde, Assistên-
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cia Social, Educação, Justiça (Ministério Público e Tribunal de Justiça) 
e Segurança Pública (Polícia Civil), das cidades de São José/SC e de 
Florianópolis/SC. A pesquisa contou com dois profissionais do sexo 
masculino e cinco do sexo feminino, em uma faixa etária entre 33 e 
52 anos. No momento da entrevista, a média de tempo de atuação 
em Psicologia era de onze anos, totalizando por volta de dez anos de 
atuação frente à temática da violência infantojuvenil.

As entrevistas tiveram duração de aproximadamente duas ho-
ras, três delas tendo sido efetivadas na modalidade presencial, e qua-
tro remotamente. Propôs-se obter informações sobre as políticas pú-
blicas que regem o trabalho das/os profissionais, os conceitos que 
influenciam sua prática, como também as estratégias de cuidado, de 
acolhimento e de proteção adotadas na atenção à violência sexual in-
fantojuvenil, mais especificamente ao abuso sexual. Além disso, pro-
curou-se conhecer a forma como a rede de atenção se estrutura e as 
possíveis lacunas presentes no trabalho desenvolvido, bem como os 
dilemas éticos e as práticas exitosas na atuação junto a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual.

As respostas das entrevistas foram categorizadas a partir de 
um conjunto de técnicas de análise de comunicações proposto como 
estratégia de análise de conteúdo temática por Bardin (2011). Como 
resultado, elaborou-se três blocos de análise, enfatizando as concep-
ções acerca do abuso sexual infantojuvenil, a atuação de psicólogas/
os com crianças e adolescente vítimas de abuso sexual, e experiên-
cias exitosas. A partir deles, procurou-se uma articulação entre os con-
teúdos advindos das entrevistas e a revisão de literatura.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que se refere ao primeiro bloco de análise, relativo às con-
cepções acerca do abuso sexual infantojuvenil, as respostas obtidas 
corroboram o mencionado na literatura científica e nas normativas pú-
blicas. A Lei nº13.431/2017 define o abuso como toda ação que utiliza 
de crianças e adolescentes “para fins sexuais, com conjunção carnal 
ou com outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio 
eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiros” (BRA-
SIL, 2017a). É definido, também, como “todas as formas de atividades 
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sexuais, nas quais as crianças e os adolescentes não têm condições 
maturacionais e psicobiológicas de enfrentamento, transgredindo as 
normas sociais, morais e legais” (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 
2011, p. 467). Pode, ainda, ser estabelecido por meio de relação “he-
terossexual ou homossexual, cujo agressor está em estágio de desen-
volvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou o adoles-
cente” (BRASIL, 2002).

As/os profissionais entrevistadas/os, em sua unanimidade, re-
ferenciaram-no como sendo uma forma de invasão e/ou exposição 
imprópria para a idade, que pode vir a provocar danos físicos e psíqui-
cos, e como uma prática que visa à satisfação de um agente em está-
gio mais avançado de desenvolvimento. Dentre as falas, destaca-se a 
da profissional vinculada à clínica particular, para quem

a criança nem sempre reconhece aquilo que está acon-
tecendo como abuso, ela vai se dar conta disso muito 
mais tarde.

Registra-se a preocupação de todos/as os entrevistados/as em 
vincular seu trabalho à ética da desnaturalização das violências, visto 
que, como disse a profissional atuante na assistência social, “existem 
situações, em que a violência é naturalizada dentro da família, e o afe-
to é aprendido por meio da violência, é permeado pela violência”.

Segundo Minayo (2009), as práticas de violência são forjadas 
em um contexto que naturaliza e corrobora sua ocorrência, como se 
ela fosse uma forma natural de se relacionar consigo e com o outro. 
Diante dessa naturalização, há um silenciamento quando ocorre a vio-
lência, também permeado por medos, tabus e preconceitos (DAHL-
BERG; KRUG, 2007), o que se vincula ao desconhecimento de sua 
real magnitude e gravidade (CARVALHO et al., 2009). Isso acaba por 
prejudicar a prevenção e a atenção às situações de violência, além 
da efetivação de políticas públicas vinculadas ao tema. Tais questões 
surgem nas entrevistas realizadas que pontuam a legislação pública 
como referencial, ao abarcar os paradigmas vinculados ao entendi-
mento do que é infância e adolescência, e a forma com que a família, 
a sociedade e os serviços de atenção devem se relacionar com essa 
população no que tange à atenção, ao cuidado e à garantia de direitos.

Nas falas das/os entrevistadas/os da área da Justiça, da Saú-
de e da Educação, destaca-se a necessidade de refletir sobre o termo 
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“vítima” presente nas normativas, o qual por vezes coloca a criança e 
a/o adolescente em um lugar de passividade. Segundo estes profissio-
nais, a necessidade deste entendimento transcende o que está des-
crito nas normativas, dizendo respeito aos contextos de atuação pro-
fissional, nos quais as crianças muitas vezes são tidas como sujeitos 
incapazes de falar por si, o que abre margem a inferências sobre seus 
desejos e necessidades. Nessa via, cabe a reflexão quanto ao possí-
vel esvaziamento da história de vida e do contexto da figura conside-
rada “vítima”, a partir da redução dos sujeitos à situação de violência e 
sua possível reparação, razão pela qual torna possível, inclusive, um 
governo da vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias por 
parte dos agentes de proteção (SCOBERNATTI; NARDI, 2021).

As profissionais entrevistadas das áreas da Saúde e da Justi-
ça também criticaram o binômio vítima-agressor, presente nas legis-
lações, referindo-se aos estereótipos e aos preconceitos que podem 
individualizar e patologizar questões que são de ordem social, além 
de prejudicar a atenção a autores/as, especialmente no que se refere 
à construção de novas formas de relação que não coadunem com a 
violência. De forma ampla, percebe-se nas entrevistas que o/a autor/a 
de violência ainda visto por profissionais do SGD como pessoa menos 
humana e passível de tratamentos degradantes. Esse comportamen-
to pode provocar tensões entre equipes, constrangimentos para as 
pessoas atendidas e afastamento dos objetivos das políticas frente as 
quais se atua. 

Destaca-se aqui a importância de olhar que abarque todos os 
âmbitos formadores da subjetividade e que sirva como pano de fundo 
para as relações permeadas pela violação de direitos, além de conhe-
cer as atribuições e objetivos das políticas públicas e a responsabilida-
de profissional na defesa destes direitos. Ainda sobre as legislações, o 
profissional atuante na área da Assistência Social, ressaltou a impor-
tância da efetivação de políticas que ultrapassem a violação sofrida, o 
que poderia ocorrer por meio da execução de ações de promoção aos 
direitos, voltadas para a juventude, tais como: de esporte e de cultura, 
assim como vinculadas a necessidades de emprego e de renda.

No que diz respeito à atuação profissional, a qual compreende o 
segundo bloco de análise, constata-se que o conjunto de procedimentos 
que caracterizam o atendimento intersetorial faz parte do cotidiano de psi-
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cólogas/os que atuam em situações de violência infantojuvenil. No senti-
do da proteção de crianças e de adolescentes, a articulação do Sistema 
de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemu-
nhas de violência, estabelecido pela Lei nº13.431/2017 e regulamentado 
pelo Decreto nº9.603/2018, prevê a identificação e o mapeamento das 
diferentes formas de violência, as ações de prevenção, a coibição de sua 
ocorrência, a minimização das sequelas da violação sofrida e a reparação 
integral dos direitos da criança e do adolescente. Ainda, organiza procedi-
mentos relativos ao atendimento intersetorial, composto por acolhimento 
ou acolhida; escuta especializada nos órgãos do Sistema de Proteção; 
atendimento da rede de Saúde e da rede de Assistência Social; comu-
nicação ao Conselho Tutelar; comunicação à Autoridade Policial; comu-
nicação ao Ministério Público; depoimento especial perante Autoridade 
Policial ou Judiciária; e aplicação de medida de proteção pelo Conselho 
Tutelar, caso necessário (BRASIL, 2017a; 2018).

De acordo com as/os profissionais entrevistadas/os, a efetiva-
ção do trabalho deve englobar ações de cuidado e proteção, além de 
estratégias de responsabilização e de resolutividade. Além do mais, é 
consensual entre estes profissionais que a atuação deve ser pautada 
em fluxos e protocolos, de forma a ser planejada e articulada, prezando 
pela comunicação entre os atores da rede. No entanto, essa nem sem-
pre é a realidade que se apresenta, havendo transposição de atribui-
ções, desconhecimento ou ausência de protocolos a serem seguidos 
e retrabalho, o que caba por se vincular ao processo de exposição de 
crianças, adolescentes e suas famílias à revivência de situações viola-
doras, submetidas a exposições desnecessárias e intensificação dos 
impactos danosos da violência. Nessa via, enfatizam a importância do 
registro, da sistematização e do compartilhamento das informações ne-
cessárias ao bom termo do trabalho, de modo a garantir o sigilo e a con-
fidencialidade do que é transmitido. Essa prática é fundamental para 
garantir a qualidade dos atendimentos e evitar a revitimização. Segundo 
Delziovo (et al., 2018), esses dados compreendem aspectos individuais 
e familiares, procedimentos adotados, tipo de violência suspeito, forma 
de constrangimento empregada, possíveis autores da agressão, provi-
dências tomadas e encaminhadas, e cronologia dos atendimentos.

Depreende-se das entrevistas, de forma equânime, que quando 
é estabelecida uma estratégia de compartilhamento das informações 
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advindas dos procedimentos realizados, torna-se possível garantir 
uma intervenção mínima, ou seja, dentro do estritamente necessário, 
e que priorize diversas fontes de informação, com o intuito de orientar 
sua prática a partir de um diálogo intra e intersetorial e dentro da es-
pecificidade do caso em questão. Nessa perspectiva, é possível com-
preender que, na atenção e proteção a crianças e adolescentes víti-
mas de violência sexual, cada profissional deve conhecer seu papel 
e suas atribuições da rede de serviços, e os limites de sua atuação. 
Registra-se que esses dizeres podem ser confirmados pela fala da 
Profissional atuante na área da Justiça:

A própria articulação da rede, ou seja, conhecer o que 
o outro profissional faz, quais são as atribuições dos 
profissionais dos outros setores, conhecer melhor como 
cada um trabalha, qual a atribuição de cada um, quem 
são essas pessoas, ter mais claros os serviços de refe-
rência, ter essas informações mais claras para os pró-
prios profissionais.

Pelo exposto, afirma-se que é unânime entre as entrevistadas/
os o entendimento de que o cuidado integral demanda um trabalho arti-
culado em rede, pautado nas necessidades dos sujeitos envolvidos na 
situação de violência, e que estes devem ser incluídos nos processos 
decisórios acerca de si mesmos. As ações devem fazer sentido para a 
realidade dos envolvidos na via da construção de um vínculo de con-
fiança e corresponsabilização. Isto posto, são evitadas intervenções 
invasivas ou desnecessárias, que causariam ainda mais sofrimento 
às crianças e aos adolescentes. As/os entrevistadas/os concordam, 
quando afirmam que a interlocução e o diálogo em rede também au-
xiliam para que não ocorram encaminhamentos equivocados, além de 
evitar que sejam criadas expectativas que não podem ser correspon-
didas, ou ainda, um descrédito sobre o potencial da atenção. Sobre o 
assunto, afirma o profissional atuante na área da Assistência Social:

Quando ele não tem a clareza de qual é a função de 
quem, ele pode fazer encaminhamentos equivocados, 
pode gerar no outro, que está sendo atendido, expecta-
tivas que não correspondem, e aí, dificultar ainda mais 
esse processo de atenção a essa criança, a esse ado-
lescente que necessita do serviço nesse momento.
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As crianças, os adolescentes e suas famílias devem ser informa-
dos sobre seus direitos e orientados sobre as formas de realizar a co-
municação das situações de violência para a Autoridade Policial e para 
o Conselho Tutelar. Tal prerrogativa se encontra presente na legislação 
voltada a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência 
(BRASIL, 2018), e na fala das/os entrevistadas/os da área da Saúde e 
da Assistência Social. O trabalho de orientação se faz na modalidade psi-
coeducação em violência, para que as/os envolvidas/os nessa situação 
reconheçam as relações pautadas na violência, que colocariam a crian-
ça ou o adolescente em uma posição de objeto de satisfação e controle. 
Permite, também, perceber a forma como a família atua diante do desen-
volvimento da criança e do adolescente, se contribui ou se prejudica sua 
qualidade de vida. Importa frisar que, muito embora deva existir a instru-
mentalização de pessoas de referência para a realização da comunica-
ção, as/os profissionais da rede devem assumir a responsabilidade de 
efetivar a comunicação e o diálogo com as instâncias de proteção e res-
ponsabilização, a saber: Serviços de Recebimento e Monitoramento de 
Denúncias, Conselho Tutelar e Autoridade Policial (Brasil, 2017a), ainda 
que isso seja feito de forma anônima, em casos nos quais as/os profissio-
nais se sintam ameaçadas/os em sua integridade física ou emocional. A 
forma como irá ocorrer essa comunicação deve ser estabelecida no flu-
xo de atenção da rede municipal, a partir da tratativa acerca da atenção.

Com vistas à proteção e à garantia de direitos das crianças e 
adolescentes, é explicado a todas/os as/os participantes das entrevis-
tas que a mera suspeita de tratamento cruel, degradante ou de maus 
tratos deve ser informada ao Conselho Tutelar da respectiva locali-
dade, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em seu artigo 13 (BRASIL, 1990). O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente, autônomo e não jurisdicional, responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Suas atri-
buições e demais disposições são conferidas nos artigos 131 a 140 
da mesma normativa. A comunicação ao Conselho Tutelar envolve a 
quebra de sigilo, portanto, a/o profissional deve compartilhar as infor-
mações estritamente necessárias ao entendimento do caso, resguar-
dando o caráter confidencial da comunicação (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2005), no sentido de garantir a proteção da vítima e 
o respeito à integridade dos envolvidos na situação de violência.
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Para as/os profissionais entrevistadas/os, a população tende a 
significar o Conselho Tutelar como um órgão policialesco, punitivista e de 
controle, e que prescinde de qualificação, e que em muitos casos atua de 
forma arbitrária e pouco articulada com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos. Nota-se a importância do estabelecimento de pro-
tocolos consistentes, em que os diversos atores da rede atuem de forma 
planejada, e que a comunicação entre profissionais e com as famílias se 
efetive de forma ética e cuidadosa, na via da proteção.

Para as/os profissionais entrevistadas/os da/o área da Saúde e 
da Justiça, a notificação da suspeita ou a confirmação da violência con-
tra crianças e adolescentes à Vigilância Epidemiológica do município 
em que ocorrer a atenção é primordial., Essa notificação ocorre por meio 
do preenchimento da Ficha de Notificação Individual, e os dados gera-
dos são inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notifica-
ção (SINAN), de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, em 
parceria com as Secretarias Municipais de Saúde. Estas, por sua vez, 
mantêm os serviços de Vigilância em Saúde/Epidemiológica (BRASIL, 
2016). A partir da estruturação do Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes, em 2006, pelo Ministério da Saúde, é possível identificar os 
tipos e a natureza das violências sofridas por crianças e adolescentes, o 
perfil destas/es e as características dos prováveis autores da agressão 
(Brasil, 2010), fatores estes que colaboram para a formulação de estra-
tégias de ação e para a elaboração de políticas públicas.

A princípio, estabelecimentos públicos e privados de Saúde e 
de Ensino seriam responsáveis por realizar a notificação à Vigilância 
Epidemiológica (BRASIL, 2017b). Mas, de acordo com orientações do 
Ministério da Saúde, o ideal é que a/o profissional que fez o atendi-
mento formalize a notificação; no entanto, a equipe ou o serviço em 
que a/o profissional atua, tem autonomia para decidir quem preenche-
rá a ficha, a depender do caso. Orienta-se, ainda, por uma questão de 
proteção à/ao profissional, que não seja entregue uma cópia da ficha 
de notificação no momento da comunicação às instâncias de prote-
ção e responsabilização, mas sim que se realize um informe sintetiza-
do sobre a situação de violência. Cabe frisar que a responsabilidade 
pela notificação não deve ser meramente individual, mas sim institu-
cional, de forma que as/os profissionais precisam receber apoio para 
que não sofram retaliações ou ameaças de prováveis autores de vio-
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lência. Além disso, cabe à gestão do serviço a definição de estratégias 
para a proteção de trabalhadoras/es, “seguindo os princípios da ética, 
da humanização, da integralidade e garantindo que a notificação seja 
realizada como um ato de cuidar e proteger” (BRASIL, 2017b, p. 11).

A fala das/os as/os entrevistadas/os, enfatizam, ainda, a impor-
tância do preparo para a acolhida da revelação de situações de violên-
cia conforme pontuado por profissional da Assistência Social: “Em um 
primeiro momento é acolher, é essa escuta, uma postura de empatia 
mesmo, uma visão mais histórica, social, acho que isso é importante”.

É importante considerar que em todas as áreas a/o psicóloga/o 
está sujeita/o a lidar com informes sobre situações de violência, sejam 
espontâneos ou estimulados de alguma forma, uma vez que esse é um 
problema que perpassa as diferentes relações humanas, e sua ocor-
rência constitui os diferentes sujeitos. Todavia, a prática profissional da 
pesquisadora enquanto técnica do Conselho Regional de Psicologia de 
Santa Catarina indica que nem sempre as/os profissionais estão devi-
damente qualificadas/os ou se sentem preparadas/os para acolher de-
terminadas falas das crianças ou adolescentes. Tais profissionais tem 
dúvidas sobre como proceder, qual postura manter, de que forma as 
informações devem ser colhidas e como devem ser transmitidas. Em 
meio a essas dúvidas, podem cometer erros que acabam por sugestio-
nar respostas, colocar em xeque o que está sendo dito, criar constrangi-
mentos e, ainda, prejudicar futuros processos de responsabilização. Em 
vista disso, é indispensável que a atuação seja pautada em

princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na le-
gislação profissional, de forma que a/o profissional deve 
assumir responsabilidades somente pelas quais esteja 
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente (CONSE-
LHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005, p. 08).

A busca por capacitações, portanto, é essencial à realização de 
um trabalho de qualidade. Do mesmo modo, compete a esses profis-
sionais uma conduta que ofereça respeito, empatia e acolhimento, que 
permita uma fala livre, destituída de julgamentos e inferências, e que 
possa validar sentimentos e necessidades., além de incluir uma aná-
lise da gravidade de cada situação na direção do cuidado e da prote-
ção. Lembrando que essa acolhida é caracterizada como uma postura 



90

ética da/o profissional, com o intuito de identificar as necessidades re-
lativas ao caso, “de maneira a demonstrar cuidado, responsabilização 
e resolutividade no atendimento” (BRASIL, 2018).

Sobretudo profissionais entrevistadas/os atuantes no contexto 
da Clínica e da Educação, destacaram a importância da identificação 
de sinais e sintomas da violência, já que nem sempre a revelação de 
situações de violência ocorre de forma espontânea. Em se tratando de 
violência sexual, verifica-se a constância de sinais e sintomas físicos e 
psíquicos, tais como: atitudes sexuais que não condizem com a idade; 
demonstração de conhecimento sobre atividades sexuais superiores 
à sua fase de desenvolvimento; masturbação frequente; brincadeiras 
que possibilitem o acesso a intimidades; mudanças de comportamen-
to; e infecções urinárias de repetição. Além de lesões na área genital, 
nos dentes; sangramento vaginal ou anal; fissuras ou flacidez anal; 
rompimento himenal; doenças sexualmente transmissíveis; gravidez; 
e aborto (BRASIL, 2010). Vale registrar que o fato de o/a autor/a da 
violência ser uma figura próxima, pode estar vinculado à demora na 
revelação da situação de violência, ou seja, há o medo de que pes-
soas significativas sofram algum dano. (HABIGZANG; RAMOS; KOL-
LER, 2011). A revelação do ato de violência pode ser fator vinculado 
à desagregação familiar, ao divórcio e ao distanciamento de parentes 
amados, além das repercussões que o caso pode ter nos diversos 
espaços vivenciais (DALCIN; MORAES; CAVALCANTI, 2007). Desta-
ca-se, ainda, a culpabilização da criança ou da/o adolescente por ter 
sido abusada/o (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011), o que aca-
ba por ser reforçado socialmente, tendo em vista a cultura patriarcal 
predominante, criada a partir de uma relação de poder e dominação 
entre os envolvidos na situação de violência. Defende-se a psicoedu-
cação em violência como uma importante ferramenta de prevenção, 
uma vez que auxiliaria crianças, adolescentes e seus responsáveis na 
identificação da ocorrência de tais situações, partindo do entendimen-
to de que são sujeitos de direitos e precisam estar protegidas/os de 
qualquer ação ou omissão que prejudique seu desenvolvimento. Essa 
atuação caminha na direção da prevenção e da coibição da violência, 
constituindo-se em um local de destaque o espaço escolar, uma vez 
que faz parte do cotidiano dessa população, como referido pela psicó-
loga atuante na área de Assistência Social do município:
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Acho importante a presença do psicólogo e do assisten-
te social na escola, pois podem trabalhar de uma forma 
preventiva, abrir esse assunto, falar sobre abuso em um 
sentido de trabalhar a educação para a sexualidade, re-
lações de gênero, esse trabalho mais psicoeducacional.

Entende-se que a escola e as/os profissionais da educação são 
figuras centrais na prevenção e resposta às violências, devendo ser 
garantida a permanência de crianças e adolescentes neste espaço e a 
manutenção do contato com os adultos (UNICEF; FBSP, 2021).

Para que seja feito um trabalho de qualidade no espaço esco-
lar, é preciso levar em consideração alguns pontos: a ressignificação 
por parte das/os profissionais de ideais e estereótipos ligados à infân-
cia, à adolescência, à família e ao casamento, os quais podem ser 
excludentes ou gerar sofrimentos, de forma a acolher as diferenças 
sem julgamentos ou imposições. Capacitação para mediar atividades 
educativas vinculadas ao reconhecimento dos limites em relação ao 
corpo e as diferentes relações, no respeito a si e ao outro, como gêne-
ro e sexualidade. Segundo Guzzo (2016), a atuação nesse contexto 
deve ultrapassar os muros da escola e incluir a comunidade, buscan-
do compreender como as pessoas percebem as situações de violên-
cia vivenciadas e a forma de organização das redes de apoio afetivo 
e social.

Considerando a pandemia pelo novo Coronavírus, em que as 
escolas tiveram que fechar as suas portas a fim de coibir o contágio e 
o risco à vida da população escolar, pode-se pensar em um prejuízo 
à identificação de situações violadoras de direitos e a devida proteção 
às crianças e adolescentes. Em contexto de aulas online e o necessá-
rio acesso a tecnologias, em dissonância com o aumento do índice de 
pobreza e acentuamento das desigualdades (Gemaque, 2021), a es-
cola poderia vivenciar dificuldades para organizar espaços de acolhi-
da de revelações espontâneas e denúncias de abusos e maus tratos, 
deixando de atuar como um vetor de proteção, escuta e acolhimento 
de crianças e adolescentes.

Para além da acolhida da revelação espontânea e do atendi-
mento nas diferentes políticas de atenção, consoante as/os profissio-
nais atuantes na área da Justiça e da Segurança Pública, a/o psicó-
loga/o pode realizar a escuta especializada e o depoimento especial. 
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A primeira ocorre no âmbito da rede de proteção nos campos da Edu-
cação, da Saúde, da Assistência Social, da Segurança Pública e dos 
Direitos Humanos, com vistas a compreender a situação de violência. 
Em consonância com o Decreto nº 9.603/2018, esse procedimento de 
entrevista é voltado ao acolhimento e à superação da violação sofrida, e 
deve ser realizado por profissionais devidamente capacitados cuja fina-
lidade é a proteção social e o provimento de cuidados (BRASIL, 2018). 
As profissionais entrevistadas da área da Justiça, corroboram as orien-
tações públicas (BRASIL, 2019b), e indicam que tal estratégia deve ser 
realizada em caráter de exceção, isto é, quando os demais métodos 
realizados anteriormente junto a crianças, aos adolescentes e aos seus 
familiares ou responsáveis não trouxerem dados suficientes para a rea-
lização das intervenções necessárias pela rede de proteção.

Muito embora tenha uma postura investigativa, pautada em co-
nhecimentos sobre memória, linguagem e atenção, a escuta especia-
lizada não diz respeito a uma investigação, tampouco tem o intuito de 
produzir provas. Todavia, as/os profissionais podem ser requisitadas a 
depor enquanto testemunhas/os. Devem prestar informações estrita-
mente fundamentais ao entendimento do caso e a realização de ações 
voltadas à proteção integral das crianças e adolescentes (CONSE-
LHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005).

Já, no que se refere ao depoimento especial, este se caracteriza 
como um procedimento de oitiva regido por protocolos, realizado peran-
te a Autoridade Policial ou Judiciária, e tem a característica da produ-
ção de provas, no intuito de colaborar com o processo de investigação 
e responsabilização (BRASIL, 2017a; 2018). No Sistema Conselhos de 
Psicologia, existem controvérsias sobre a realização do depoimento es-
pecial pela/o psicóloga/o. O Conselho Federal de Psicologia faz reco-
mendação de que a/o profissional de Psicologia não realize tal prática, 
vez que a considera inquisitorial e violadora de direitos (CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2018). Entrevistadas atuantes neste cam-
po de prática profissional entendem que teriam condições de assegu-
rar um exercício pautado no entendimento do desenvolvimento huma-
no, análise dos condicionantes que constituem a subjetividade, cuidado 
quanto a formas humanizadas de comunicação, e que se preocupe com 
falas de cunho sugestivo ou revitimizador. Mesmo no depoimento espe-
cial, o horizonte não deixa de ser a proteção e o provimento de cuida-
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dos, principalmente quando a criança ou a/o adolescente é retirada/o do 
lugar de instrumento de produção de provas e passa a ser vista/o como 
um sujeito em situação peculiar de desenvolvimento.

Ainda sobre a atuação profissional, nota-se, a partir das entre-
vistas junto às/aos profissionais atuantes na área da Saúde Pública, 
da Justiça e da Segurança Pública, que a realização de avaliações 
psicológicas faz parte de suas atribuições: “A gente faz, em muitos 
casos, uma avaliação psicológica, em que a gente vai fazer a reunião 
das informações e dos conteúdos psicológicos”. Segundo Rovinski e 
Pelisoli (2019), quando se trata do contexto da Justiça e da Segurança 
Pública, a avaliação psicológica se faz no sentido de subsidiar deci-
sões, considerando a emissão de pareceres de interesse dos agentes 
jurídicos. O foco de intervenção deve ser sempre a criança e a/o ado-
lescente vítima de violência, objetivando à sua proteção integral. Por 
outro lado, no contexto clínico, é possível depreender das entrevistas 
que, quando se realiza uma avaliação psicológica, o resultado desse 
trabalho não constitui uma prova técnica, mas sim um documento com 
informações sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, 
possíveis consequências psíquicas decorrentes da situação de violên-
cia, e necessidades emocionais a serem tratadas em acompanhamen-
to terapêutico. Contudo, a/o psicóloga/o pode ser requisitada/o a reali-
zar perícia mediante solicitação judicial. Essa questão fica evidente na 
fala da profissional atuante na clínica particular:

Esse ano, acho que atendi três crianças nesse contexto. 
Vinham com a suspeita para a avaliação. Foi muito bom, 
porque não se confirmou, e em nenhum momento desse 
atendimento eu trouxe para essa criança algum indício 
do que estava investigando.

Nesses casos, há que se considerar que pessoas atendidas 
anteriormente, em um processo terapêutico, não podem ser avaliadas 
em contexto pericial pela/o mesma/ profissional, levando-se em conta 
o que foi lavrado pelo Código de Ética Profissional da/o Psicóloga/o, 
em seu artigo 2º, alínea “k”, no qual é vedado “ser perito, avaliador ou 
parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profis-
sionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a 
ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação” (CONSE-
LHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005, p. 10).
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A avaliação psicológica é normatizada pela Resolução do Con-
selho Federal de Psicologia no 09/2018, que estabelece diretrizes para 
a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da/o psi-
cóloga/o. A decisão sobre a realização de tal estratégia e a forma como 
será seu processo levam em consideração os fenômenos psicológicos 
que se pretendem investigar, a partir do uso de recursos teóricos e me-
todológicos pautados na ciência psicológica ou que, não tendo respaldo 
nesta ciência, coadunem com o Código de Ética Profissional da/o Psi-
cóloga/o. É imperioso, ainda, entender o contexto de solicitação ou mo-
tivação para realizar a avaliação, tendo em vista os objetivos da presta-
ção de informações decorrentes desse processo e os impactos sociais 
que podem advir mediante a apresentação dos resultados.

Em se tratando de abuso sexual infantojuvenil, quando a/o pro-
fissional se encontra na rede de proteção, não compete a esta/e a 
realização de perícias, a elaboração de documentos de caráter inves-
tigativo, tampouco produzir provas, visto que essas atividades não cor-
respondem aos tipos de vínculos e objetivos desses serviços (BRASIL, 
2017a; 2018). Tal entendimento aparece na fala do profissional atuan-
te na política de Assistência Social: “Não tem algo no sentido inves-
tigativo, é preciso relatar o acompanhamento, as demandas, a gen-
te procura colocar que são demandas que se relacionam a questões 
sociais, que o município precisa de um determinado serviço”. Cabe a 
análise quanto às demandas e às necessidades sociais tanto da Saú-
de quanto da Educação desse público, contemplando sua realidade 
social, histórica e as relações que permeiam tais situações.

À vista disso, tem-se como destaque o Artigo supracitado do Có-
digo de Ética Profissional (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 
2005), o qual trata do respeito ao vínculo estabelecido e dos possíveis 
prejuízos decorrentes de intervenções que ultrapassam os limites das 
políticas em que as/os profissionais atuam. Considerando os diferentes 
procedimentos que podem ser realizados pela/o profissional na atenção 
a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, convém que seja fei-
to um estudo sobre a pertinência do processo avaliativo, uma vez que a 
criança e a/o adolescente não deve servir como instrumento de prova, 
ainda que a avaliação produza uma prova técnica. Ao pessoalizar os en-
volvidos aos olhos da lei, a avaliação teria por escopo a psicodinâmica 
das situações que envolvem o abuso sexual, a dinâmica familiar abusi-
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va, as perspectivas de apoio, os encaminhamentos para tratamentos, as 
possibilidades de preservação do convívio familiar e comunitário e dos 
vínculos afetivos, além da análise dos condicionantes sociais, históricos e 
culturais da violência (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019a).

No tocante às avaliações psicológicas, o preparo técnico, éti-
co e emocional da/o profissional, para lidar com os conteúdos apre-
sentados, é essencial para que o processo de avaliação não ocorra 
de forma parcial, ou pautada em estereótipos e discriminações. Além 
disso, a nitidez quanto aos constructos que se pretende avaliar e o en-
tendimento sobre seu papel naquele momento auxiliam para que a/o 
profissional não ultrapasse o campo psicológico ou faça afirmações de 
ordem taxativa, o que poderia caracterizar um erro ético. Ademais, o 
ambiente em que se realiza a avaliação deve propiciar que esta seja 
feita com qualidade, oferecendo um espaço físico e relacional de aco-
lhimento, de segurança, de respeito e de confiança.

Em todas as áreas de atuação pesquisadas, a/o profissional pode 
ser requisitada/o a prestar informações sobre o trabalho desenvolvido, 
conforme foi destacado, de forma unânime, nas entrevistas. Tais informa-
ções são disponibilizadas com o objetivo de seguir o que está proposto na 
Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 06/2019, que institui re-
gras para a elaboração de documentos escritos, produzidos pela/o psicó-
loga/o no exercício profissional (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLO-
GIA, 2019b). No que se refere a essa normativa, é relevante ao trabalho o 
conhecimento das diferentes modalidades de documentos, sua estrutura 
e finalidade, ao passo que tais contratos devem ser produzidos em con-
formidade com as informações que se pretende compartilhar. A normativa 
pontua a necessária articulação entre referencial teórico e metodológico 
com os dados a serem informados, utilizando uma linguagem técnica e 
objetiva. Além do mais, devem ser resguardados os limites do que se pre-
tende informar, evitando-se a colocação de termos que possibilitam um 
julgamento subjetivo, trechos sem o devido respaldo científico ou consi-
derações parciais e deterministas. Para a elaboração de um documento, 
é indispensável uma reflexão crítica acerca dos condicionantes que inci-
dem nas realidades dos sujeitos e seus efeitos no psiquismo, naquilo que 
diz respeito à ciência psicológica.

Enfim, no campo de atuação profissional frente ao abuso se-
xual infantojuvenil, a atenção à saúde mental se torna relevante, con-



96

siderando os danos físicos e psíquicos que podem resultar de tais si-
tuações, ponto que aparece de forma consensuada nas falas das/os 
profissionais, a exemplo do comentário trazido pela profissional atuan-
te na clínica particular:

Ele não se deu conta de que o que ele viveu foi abuso, 
e a extensão desse dano. Então o processo terapêutico 
começa a revelar isso de uma forma muito sustentada. 
Ao mesmo tempo em que vai se percebendo a situação 
vivida, vai se construindo suporte para poder lidar com 
aquela situação.

Segundo Furniss (1993, apud CONSELHO FEDERAL DE PSI-
COLOGIA, 2009a), os danos trazidos das situações de violência po-
dem ser classificados como primários - quando decorrentes da própria 
situação de violência; e secundários - quando resultam de intervenções 
inadequadas ou da ausência de intervenção da rede de proteção. As 
consequências do abuso sexual na infância e na adolescência incluem 
distúrbio ou impossibilidade de assumir uma vida adulta saudável, difi-
culdades no desenvolvimento afetivo e sexual e desvios do comporta-
mento sexual (BRASIL, 2010), ainda, transtorno do estresse pós- trau-
mático (TEPT), depressão, suicídio, promiscuidade sexual e prejuízo 
no desempenho acadêmico (ROVINSKI; PELISOLI, 2019), padrões de 
comportamento pouco controlados e impulsivos (KARAYIANNI et al., 
2017), além de apatia, uso e abuso de substâncias, transtornos de per-
sonalidade e morte (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2009a). 
De forma geral, são associados a fatores intrínsecos aos sujeitos, como 
constituição psíquica e desenvolvimento neurológico, como também a 
existência de fatores de risco e proteção extrínsecos, vinculados a re-
cursos sociais, financeiros e rede de suporte.

Tais fatores podem ser trabalhados por meio do brincar, es-
tratégia lúdica de escuta do psiquismo infantojuvenil, como pode ser 
observado na fala da profissional da clínica particular: “Eu os recebo, 
acolho a demanda, ouço, faço alguns atendimentos no sentido de ou-
vir essa criança, aí vai para o lúdico, brincadeiras, vai para o chão. 
A criança vai se manifestando (...) porque dependendo da idade da 
criança, ela vai estabelecer um vínculo através de uma estratégia”. 
O brincar pode ser uma importante estratégia no estabelecimento do 
vínculo e desenvolvimento do processo de atenção às crianças e ado-
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lescentes. Representa uma via de diálogo e trocas que propicia o en-
contro e as descobertas (CAMARGO; NASCIMENTO, 2021).

Diante dos questionamentos acerca da atuação profissional, são 
pontuadas algumas lacunas na rede de atenção a crianças e adolescen-
tes vítimas de abuso sexual, que podem vir a prejudicar a qualidade do 
trabalho ofertado. Nas falas das/os entrevistadas/os da área da Saúde 
Pública e Particular, da Assistência Social, da Educação e da Segurança, 
a baixa oferta ou a inexistência de serviços que tenham ações em saúde 
mental, pautadas na prevenção, no diagnóstico, na orientação, na redu-
ção do sofrimento psíquico, e na perspectiva curativa se fazem presente. 
Esse olhar clínico busca levar em conta a complexidade do indivíduo e 
a constituição de sua subjetividade, além de contribuir para a realização 
de mudanças e transformações na vida de sujeitos e de grupos nas mais 
variadas situações, ao passo que poderia ser realizada em diferentes es-
paços, como clínicas privadas, unidades básicas de saúde, ambulatórios 
e hospitais (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2007).

Ainda, quanto às lacunas, nota-se a preocupação das/os profis-
sionais entrevistadas/os das áreas da Educação, da Saúde, da Assis-
tência Social e da Justiça com a amplitude de demandas nessa temáti-
ca versus a insuficiência de profissionais. Quando a/o profissional se faz 
presente, acabam faltando qualificações específicas, em especial no 
que concerne à violência, conforme assinalam os entrevistados da área 
da Segurança Pública e da Assistência Social. Supervisões e estudos 
de caso em conjunto são praticamente inexistentes no cotidiano de tra-
balho das/os entrevistadas/os, muito embora sejam essenciais para a 
troca de conhecimentos e para o preparo profissional. Entende-se, para 
tanto, que esses dados podem ser preocupantes, uma vez que a vio-
lência institucional, expressa na Lei nº 13.431/2017, pode originar-se, 
justamente, da falta de preparo profissional na realização de suas ativi-
dades, tanto do ponto de vista dos cuidados éticos quanto técnicos, no 
entendimento de seu papel e da rede, na avaliação sobre o seu trabalho 
e o da equipe, na interlocução entre as/os profissionais, na segurança 
quanto ao trabalho a ser desempenhado, e no desenvolvimento de uma 
postura pautada na continência e na proteção (BRASIL, 2017a).

Esse preparo profissional, para além de ser teórico e técnico, 
também é emocional. Quando existem dificuldades de ordem pessoal 
para acolher determinadas situações, podem ser feitas intervenções 
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parciais, pautadas em vieses arbitrários e juízos de valor, que descon-
sideram a realidade dos sujeitos com os quais se trabalha, voltando-se 
os olhos apenas para as necessidades emocionais da/o profissional. 
Essa questão pode ser suprida com a realização de psicoterapia, a 
partir da tomada de consciência de sentimentos, percepções e com-
portamentos que interrompem o exercício da espontaneidade e pre-
judicam o bem estar, além da troca com os pares sobre limites e di-
ficuldades nesse trajeto de atenção às violências, o que trará maior 
entendimento do contexto de trabalho e segurança no fazer.

Por fim, no terceiro bloco de análise, a qual se refere às prá-
ticas exitosas, percebe-se na fala das/os profissionais entrevistadas/
os, atuantes na área da Assistência Social, da Educação e da Segu-
rança Pública a importância da criação de centros de atenção especí-
ficos para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, em uma 
perspectiva clínica que promova atendimento voltado à saúde mental. 
Conforme suas experiências, a atuação cunhada nesse viés colabo-
ra para a reparação psíquica dos danos causados pela vivência de 
situações de violência. A esse respeito, citou-se a criação do Centro 
de Atenção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Se-
xual (CAVS), na cidade de São José/SC, que conta com uma equi-
pe formada por dois psicólogos, uma assistente social e um pediatra. 
Se trata de um atendimento especializado, que recebe solicitações de 
atendimento por parte de Conselhos Tutelares, Hospitais, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Vigilância 
Epidemiológica, com o objetivo de realizar atendimentos em saúde 
mental a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico em decor-
rência de violações sofridas. Profissionais da Assistência Social e da 
Educação mencionaram a criação de uma equipe de acolhimento no 
âmbito da Assistência Social, atuante junto ao CREAS, de São José, 
a qual possibilitou a reformulação do fluxo da atenção em Assistência 
Social para atenção da demanda reprimida nessa área em no máximo 
três meses. Esse não é um período engessado, visto que o trabalho 
no CREAS abarca não só a questão da violência, mas a desigualdade 
social, buscando-se sempre atuar de forma interdisciplinar, comparti-
cipação ativa dos usuários do serviço.

A partir das entrevistas realizadas, demonstra-se que a atua-
ção destas/es profissionais junto a crianças e adolescentes vítimas 
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de abuso sexual é composta por ações que primam pela proteção e 
provimento de cuidados, no sentido da garantia de direitos. Do mesmo 
modo, destaca-se a atenção das/os profissionais entrevistados para a 
organização do trabalho e as implicações éticas, técnicas e políticas 
decorrentes de sua atuação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face à realidade de atuação profissional conhecida através 
do trabalho de pesquisa, constata-se que são vigentes as leis que as-
seguram a crianças e adolescentes brasileiros o direito de viver em um 
ambiente saudável e livre de violências, sendo as principais normati-
vas decorrentes do processo de redemocratização do país, como a 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (BRASIL, 1990), e mais recentemente, a Lei nº 13.431/2017, 
que estabelece o Sistema de Garantia de direitos da criança e adoles-
cente vítima ou testemunha de violência (BRASIL, 2017aa).

Muito embora tenham sido estabelecidas normativas com o in-
tuito de proteger e assegurar direitos de crianças e adolescentes, o 
exercício de atenção ainda tem muito a avançar. Percebe-se a ne-
cessidade de políticas efetivas que garantam a proteção integral da 
pessoa em situação de violência, e a responsabilização de quem co-
mete a violência, a partir de um olhar apurado para a articulação e 
diálogo em rede, qualificação profissional e planejamento de ações. 
Ainda existem questões a serem desconstruídas, como a própria ter-
minologia vítima, em contraponto ao sujeito agressor, o que acaba 
por reforçar vieses que cristalizam e esvaziam historicidades, além de 
discriminar as pessoas envolvidas na situação de violência. Atinente a 
isso, faz-se necessário que a atuação seja contextualizada, e que te-
nha um olhar crítico sobre as relações estabelecidas entre os sujeitos, 
permeadas por seus diferentes marcadores sociais.

A escuta atenta e sensível, que se vincula às necessidades e 
potencialidades, se mostra essencial na construção de um vínculo de 
confiança, de respeito e de empatia. Além disso, a atuação se pauta 
na atenção aos riscos e possibilidades de reconhecimentos e ruptura 
com as situações de violência, de modo a construir ações que sejam 
efetivamente protetivas. As decisões devem ser sempre realizadas em 
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conjunto (envolvendo o Sistema de Garantia de Direitos e os Sujei-
tos de Direitos), de modo a fazer sentido às diferentes realidades. É 
indiscutível que se trabalhe com a proteção, a responsabilização e a 
prevenção de novas violências, com o condão de minimizar os danos 
advindos das violações de direitos, em um processo de cuidado e re-
paração.

Ao atuar com violências, fica evidente a necessidade de a/o 
profissional se despir de ideais e estereótipos ligados à infância, à 
adolescência e à família, em uma perspectiva de respeito e acolhi-
mento às diferenças, do mesmo modo que na atenção aos interes-
ses das pessoas envolvidas nas situações de violação de direitos. Na 
atuação profissional, destaca-se, ainda, a importância da qualificação 
teórica, técnica e emocional para amparar as situações que se apre-
sentam, sem que as/os profissionais incorram em vieses revitimizan-
tes, uma preocupação essencial para a atuação no campo das violên-
cias contra crianças e adolescentes, presente em normativas federais 
(BRASIL, 2017a; 2018).

Quanto à possibilidade de revitimização, a relevância da comu-
nicação intra e intersetorial se destaca nas entrevistas. O diálogo bem 
estabelecido, que contribua com a articulação de informações desde 
o registro até a escolha da forma de transmiti-las e proceder ao enca-
minhamento, pode evitar que sejam realizados procedimentos repeti-
tivos ou invasivos. Do mesmo modo, as qualificações profissionais, as 
discussões de caso e a realização de supervisões potencializam o fa-
zer e colaboram para que as ações ocorram de modo corresponsável, 
dialógico e compromissado com a realidade das pessoas em situação 
de violência.

É preciso avaliar de forma constante a qualidade do trabalho e 
dos vínculos estabelecidos, na direção de validar histórias e perceber 
necessidades que ultrapassem o âmbito individual e familiar. A Psico-
logia como ciência e profissão dispõe de ferramentas para entender a 
construção da subjetividade humana, efetivar uma análise crítica das 
estruturas de poder que permeiam as relações e realizar uma prática 
sensível e qualificada diante de situações que provocam o sofrimen-
to humano. Para tanto, indubitável que exista o exercício profissional 
com delicadeza e preparo na busca de novas narrativas e, acima de 
tudo, que nenhuma relação seja pautada pela violência.
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Por todo o exposto, reforço uma postura que se assenta no cui-
dado e na produção de sentido e diz respeito à humanidade do fazer 
e à qualidade que alcançam o vínculo, a partir da disposição para o 
encontro que vai para além do conhecimento teórico e normativo. Uma 
prática que só é sensível porque é segura do seu papel, dos seus limi-
tes e da sua potência.

Torna-se essencial que haja uma prática que se desvincule de 
vieses adultocêntricos e que acreditam na possibilidade de apenas 
uma ciência, de forma solitária, dar conta de um contexto estrutural-
mente violento. É preciso que sejam reconhecidos limites, e que o in-
tuito do trabalho seja a transformação de vidas, das famílias e socie-
dade, em uma luta diária que não deve se prestar ao desserviço do 
juízo de valor, da culpabilização de crianças e adolescentes pelos atos 
violentos cometidos contra eles e da falta de conexão com as neces-
sidades e potencialidades dos sujeitos.

Defendo uma postura, mais que uma forma de agir ou de pen-
sar. Defendo o exercício corajoso da delicadeza e da gentileza em 
meio à dureza, a sensibilidade diante do sofrimento do outro e a as-
sunção de nossas responsabilidades enquanto profissionais. Nossa 
busca diária, enquanto psicólogas/os, deve ser a ambiência, a conti-
nência, o não julgamento, a busca pela potência do outro e, acima de 
tudo, a garantia de direitos. Somos profissionais da reflexão crítica e 
da qualificação constante. Agentes de proteção e de transformação 
social, do compromisso atento às diferentes realidades, à promoção 
de saúde e qualidade de vida das pessoas. Que possamos seguir na 
direção do que nos rege enquanto ciência e profissão.
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RESUMO
O presente artigo intenciona analisar o acesso à justiça do adolescente 
autor de ato infracional à luz das garantais processuais e a socioedu-
cação através das medidas socioeducativas. Para tanto, utilizou-se o 
levantamento de literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica, com 
teóricos que refletem sobre a temática abordada, realizando uma análi-
se qualitativa dos seus discursos, relacionando também com a legisla-
ção brasileira. As garantias processuais, são essenciais para a concreti-
zação da reeducação e ressocialização do adolescente em conflito com 
a lei, bem como tem, as medidas socieducativas executadas de forma 
eficaz fundamental importância na superação do ato infracional.
Palavras-Chave: Ato infracional; acesso à justiça; socioeducação.

ABSTRACT 
This article aims to analyze the access to justice of adolescent of-
fenders in light of the procedural guarantees and the socioeducation 
through the socioeducational measures. To do so, it was used a sur-
vey of literature with theorists who reflect on the subject, performing a 
qualitative analysis of their speeches, relating also with the Brazilian 
legislation. The procedural guarantees are essential for the implemen-
tation of reeducation and re-socialization of adolescents in conflict with 
the law, as well as the socioeducational measures executed effectively, 
fundamental importance in overcoming the infractional act.
Keywords: Infraction; access to justice; socioeducation

1. Introdução

Diversos conflitos envolvem a fase da adolescência, onde este 
necessita dos aparatos adequados para se desenvolver e amenizar os 
dilemas enfrentados. De outra maneira, alguns jovens perante conflitos 
vivenciados e seus contextos, percorrem o caminho da desobediência 
às leis e regras, e cometem ato infracional. Para tanto, após o cometi-
mento do ato, sua devida apuração e discussão processual, é designa-
da a medida socioeducativa a ser cumprida de acordo com o caso.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, traz em seu corpo 
diversas garantias processuais ao adolescente em conflito com a Lei. 
A preocupação do legislador em estabelecer tais normas se funda-
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menta no afastamento das violações que possam sobrevir ao adoles-
cente no momento em que este passa a “responder” por um processo 
judicial, a medida que enquanto pessoa em desenvolvimento, e rela-
tivamente capaz, o socioeducando precisa da proteção do Estato de 
forma um pouco mais abrangente.

Considerando as circunstâncias que cercam a ressocialização 
do adolescente infrator e a execução das medidas socioeducativas, 
estas devem ser vistas, para além do cumprimento de uma medida, 
como um apoio social e pedagógico objeto de política pública, tendo 
como um de seus aliados o Centro de Referência de Assistência So-
cial – CRAS1, e o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS2, que se traduz em um programa em meio aberto, 
conforme disposição do art. 1º, §5º, do SINASE, tendo por atribuições: 
receber, acompanhar e realizar atividades ressocializadoras com o 
adolescente que cumprirá a Medida Socioeducativa – MSE, imposta 
pelo Judiciário. 

Saliente-se que a execução das medidas socioeducativas não 
precisam necessariamente estarem vinculadas aos CRAS ou CREAS, 
uma vez que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SI-
NASE não especifica entidade executora, mas tão somente obriga o 
município a estabelecer “programa em meio aberto” que traga alcance 
à política pública de assistência social vinculada.

De outra maneira, o adolescente em questão convive com a di-
ficuldade em ter seus direitos garantidos, bem como a falta de oportu-
nidades e de mais políticas públicas voltadas ao seu contexto, a exem-
plo de: a) escola que não os matriculam se não houver algum tipo de 
encaminhamento do Poder Judiciário ou CREAS; b) estágios como 
jovem aprendiz, o qual é reservado para o tipo de aluno que tem boas 
notas e frequência escolar, além de haver predileção por jovens que 
não tenham envolvimento com a justiça. Nesse sentido, devido a sua 
condição, tais circunstâncias acabam por estigmatizarem ainda mais 
o adolescente.

Através da Constituição de 1988, e da criação em 1990 do 
ECA, observou-se que o Estado brasileiro ampliou sua proteção a 

1  O CRAS faz parte dos órgãos da proteção social básica da assistência social dos municípios, 
ofertando assim serviços socioassistenciais.

2  O CREAS faz parte dos órgãos da proteção social especial da assistência social dos muni-
cípios, ofertando atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.
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esse grupo, trazendo consigo um sistema de garantias de direitos, o 
qual muita das vezes acaba por ser negligenciado na atuação dos ór-
gãos públicos.

De acordo com Santos (2002), existem algumas críticas em rela-
ção ao ECA, no que corresponde à sua efetivação na garantia de direitos, 
uma vez que existem algumas inadequações entre a política legal e os 
instrumentos existentes para executá-la, onde se percebe recursos insu-
ficientes e falta de proatividade do poder público na captação de tais.

Como eixo norteador das medidas socioeducativas, tem-se o 
SINASE como uma política pública que se destina à inclusão do ado-
lescente infrator, regulando também a execução das medidas, trazen-
do como base o estabelecimento de parâmetros mais objetivos e jus-
tos para tanto. (BRASIL, 2012).

Neste sentido, é de relevância analisar as garantias proces-
suais voltadas ao adolescente infrator e as MSE´s, como forma de ser 
perceber a  efetividade e alcance do acesso à justiça, no que corres-
ponde a salvaguarda de direitos e consequentemente seus desdobra-
mentos na contribuição para o controle da delinquência juvenil, e sua 
ressocialização.

2. Metodologia

A metodologia utilizada na pesquisa teve como intuito contribuir 
para alcançar os objetivos proposto na pesquisa, bem como resolver 
a solução da problemática norteadora. A metodologia consistiu numa 
pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa.

De acordo com Lakatos e Marconi (2010), os métodos de pesqui-
sa utilizado para o presente estudo sugere que o pesquisador se asso-
cie, diretamente, com o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto, inclusive as conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por algumas formas, querem publicadas, quer gravadas.

A partir do contato direto do pesquisador com o tema que ele 
está pesquisando, torna a explanação do conteúdo em seu trabalho 
muito mais cristalina, haja vista que as informações colhidas foram 
retiradas diretamente das fontes que já tinham noção daquele deter-
minado assunto, dessa forma o acadêmico tem mais possibilidade de 
ministrar aquele determinado conteúdo com mais propriedade.
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Ainda sobre a pesquisa bibliográfica, é notória sua relevância 
para enriquecer a pesquisa do autor como mencionado acima, e sobre 
tal pensamento, Fonseca (2002, p. 32) aduz que:

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-
ficos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 
ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procu-
rando referências teóricas publicadas com o objetivo de 
recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 
problema a respeito do qual se procura a resposta.

Assim, percebe-se através da pesquisa bibliográfica que é pos-
sível tornar o trabalho mais rico de informações, pois as argumenta-
ções do autor da pesquisa serão consubstanciadas nas ideias, pes-
quisas e projetos já realizados por outros autores, fomentando assim 
o resultado que o autor inicialmente pretendia chegar.

3. Resultados e Discussão 
3.1 Para além da ressocialização: a proteção integral ao adoles-
cente em conflito

O SINASE busca articular as ações que visem a recuperação 
do jovem infrator. Para tanto, há uma articulação em rede com a polí-
tica de assistência social, a qual também recebe o escopo de direito 
social, e contribui através da proteção social especial para a ressocia-
lização do adolescente em conflito com a Lei, através dos CREAS´s.

Todavia, sabe-se que tantos os órgãos públicos como os ser-
vidores que os compõem cercam-se de uma visão preconceituosa e 
estigmatizada quanto ao adolescente em conflito, com tendências à 
punição, e não à ressocialização (SHECAIRA, 2015), refletindo con-
sequentemente nos resultados propostos pela citada política pública.

Assim, em relação à penalidade a ser observada de acordo 
com o delito cometido, Hans Kelsen (1998) ensina que não se deve 
utilizar como forma de punição prática semelhante ao mal gerado pelo 
infrator. Assim vejamos:



113

Mesmo que apenas tomemos em consideração os ca-
sos normais, nos quais tanto a ação como a reação re-
presentam um mal subjetivo, o mal da reação não terá 
de ser, todavia, de modo algum, igual ao mal da ação [...]. 
Ao homicídio não tem de corresponder de forma alguma 
a pena de morte; e, quando o furto que é a subtração 
não consentida da propriedade, é punido com a prisão, 
isto é, com a subtração compulsória da liberdade, temos, 
um em face do outro, dois males subjetivos muito desi-
guais. Só o princípio do talião – que é, porém, o princípio 
retributivo na sua forma rude – prevê na ação e reação a 
igualdade dos males subjetivos. (p. 35)

Colacionando com essa perspectiva, Volpi (2015) critica dura-
mente o sistema de justiça ao dizer que:

O problema central do atendimento ao adolescente em 
conflito com a lei, em nossos dias, está exatamente no 
fato de que os operadores do sistema persistem numa 
prática de caráter repressivo em instituições do velho 
paradigma, em total descumprimento das garantias e 
prerrogativas legais. (p. 55).

A humanização nas relações estabelecidas entre justiça e ado-
lescente infrator é fundamental, uma vez que a este devem ser propor-
cionados em alinho com a MSE novas expectativas de projeto de vida 
e justiça, refletindo diretamente nas suas visões em relação a esta. 
Ademais, as medidas socioeducativas não podem ter outro fim que 
não seja a ressocialização do adolescente (Volpi, 2015).

Há, portanto, a necessidade do fortalecimento dos ideários e 
práticas de justiça para que haja um sistema restaurador efetivo, o qual 
de acordo com Pacheco (2012) tem em suas finalidades consertar, re-
parar o futuro, restaurando relacionamentos entre família e comunida-
de, prevenindo consequentemente episódios de reincidências. A referi-
da autora explana também que uma justiça restaurativa busca além do 
dito acima, a reintegração à sociedade, fazendo com que todas as par-
tes envolvidas cooperem no processo de justiça, de maneira produtiva.

Assim, importante também elucidar que no panorama das polí-
ticas públicas do SINASE e da Assistência Social, é necessário privile-
giar o contexto histórico e social dos sujeitos, uma vez que as visões 
de mundo através de suas vivências, reverberam consequentemente 
como indicadores para a transformação nos enfoques estabelecidos 
pelas políticas ora em comento.
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De acordo com Lasta (2015), as políticas de Assistência Social 
não se baseiam tão somente por questões de regramentos da socie-
dade. Contudo, através da vigilância socioassistencial consegue-se 
sistematizar informações regionalizadas sobre a população, e conse-
quentemente mapeamento dos adolescentes, e por consequência de 
sua família. Assim, obtém-se maior controle sobre o cotidiano do ado-
lescente, de sua família e comunidade, percebendo o contexto de vi-
vências que possui, o que oportuniza melhoramento na finalidade da 
política empregada para sua ressocialização. 

Não obstante o que já foi relacionado nas discussões acima ex-
postas, é imprescindível a necessidade de criar redes efetivas dentro 
das políticas públicas, a qual tem papel fundamental e definidor nos 
programas de medidas socioeducativas, tendo em vista a constante 
discussão que deve ser estabelecida na reeducação do adolescente 
autor de ato infracional.

Nos processos de socioeducação, portanto, é fundamental in-
dicar alternativas para além do ato infracional, mostrando ao adoles-
cente que podem existir novos caminhos concretos de vida, os quais 
não precisam partir do ato infracional anteriormente praticad, de seu 
passado delituoso.

3.2  O papel das medidas socioeducativas

A medida socioeducativa começa a fazer parte do cotidiano do 
adolescente autor de ato infracional a partir do processo judicial ins-
taurado. Há conexão direta entre órgãos executores das medidas e 
Poder Judiciário, no sentido de que conforme o adolescente for se de-
senvolvendo no cumprimento da MSE, o judiciário precisa ser informa-
do de todos os passos a fim de que visualize-se também a efetividade 
da medida e se as garantias e direitos previstos em lei estão sendo 
observados.

Corroborando com a reflexão acima, o ECA em seu artigo 4º, 
assim dispõe: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da socieda-
de em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
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à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pará-
grafo único. 

Como se percebe, ocorre a sensibilidade legislativa ao estabe-
lecer critérios determinantes na proteção integral do adolescente. O 
que traz, portanto, nortes para a execução eficaz da medida socieo-
ducativa.

Assim, ao tratar do adolescente em conflito com a lei, o poder 
público tem a obrigação de atuar comprometidamente na criação, for-
mulação e execução de leis e políticas públicas. Uma vez também que 
a política pública tem por objetivo solucionar problemas enfrentados 
pela população de um território.

Existe, sem dúvidas, o dever daqueles que compõe os órgãos 
jurisdicionais e órgãos executores de MSE´s de se humanizarem e 
passarem a entender o que levou o adolescente àquele estágio difícil 
da vida, no intuito de melhorarem a difusão de justiça com equidade 
para todos, a fim de que assim desenvolvam uma MSE que de fato 
potencialize a ressocialização do adolescente em conflito com a lei, 
fazendo com que este entenda a justiça como órgão parceiro em sua 
recuperação, e não punitivo. 

Fica evidente a necessidade de articulação eficaz também com 
os demais órgãos que fazem parte do sistema de garantia de direitos 
e que são peças chaves no melhoramento da política da medida so-
cioeducativa e consequente recuperação do adolescente em conflito 
com a lei. 

De outra sorte, o cenário exposto no contexto de pandemia, 
evidenciou ainda mais o quanto as medidas socioeducativas precisam 
se fortalecer e se reestruturar. Não basta o mapeamento e acompa-
nhamento pensando em o socioeducando ir ao CREAS cumprir a me-
dida imposta, mas sim tecer e propor projetos para que o poder públi-
co consiga com apoio do judiciário uma melhor resposta na execução 
das MSE´s, se colocando de fato como um Programa transformador 
da realidade do socioeducando.

Em relação ao contexto de pandemia, observou-se a redução 
do acesso aos serviços de assistência social, saúde, justiça; enquanto 
que os casos de violação que inclusive envolviam adolescentes, au-
mentavam exponencialmente (Garcia, Maciel e Vieira, 2020). Assim, 
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como já falado anteriormente urge a necessidade de uma medida so-
cioeducativa, de modo estruturado em sua prática, para que os aspec-
tos condicionantes de violência onde hajam adolescentes em conflito 
com a lei, sejam vistos e combatidos de diversas maneiras, garantin-
do-se eficácia da norma.

3.3  -  As garantias processuais e os direitos humanos do adoles-
cente infrator

Com vistas a prolatar a sentença que estabelece o tipo de me-
dida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente infrator, é necessá-
rio que seja observada a garantia da proteção aos direitos humanos do 
adolescente, sendo indicativos para tanto a observância do devido pro-
cesso legal, a análise sui generis da realidade do menor, observando 
além da gravidade do ato infracional cometido, quais as limitações e po-
tencialidades do adolescente, a fim que se adeque para o seu contexto 
o cumprimento da medida mais condizente: liberdade assistida institu-
cional (LAI), liberdade assistida comunitária (LAC) ou prestação de ser-
viço a comunidade (PSC), dentre outras previstas em Lei. 

Norteando a escolha do tipo de medida a ser aplicada e o teor 
da sentença a ser proferida pelo juízo, tem-se o Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), que traz em seu escopo a normatização acerca do 
ato infracional, o qual corresponde às condutas previstas como crime ou 
contravenção penal. Em decorrência disto, a Lei n. 8.069/90 estabelece 
dos arts. 106 ao 130, questões como: direitos individuais, garantias pro-
cessuais, medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparar 
o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, regime 
de semi-liberdade, internação e remissão. Assim vejamos:

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua li-
berdade senão em flagrante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente.
Parágrafo único. O adolescente tem direito à identifica-
ção dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser 
informado acerca de seus direitos.
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local 
onde se encontra recolhido serão incontinenti comuni-
cados à autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada.
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Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de 
responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser de-
terminada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e 
basear-se em indícios suficientes de autoria e materiali-
dade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será 
submetido a identificação compulsória pelos órgãos po-
liciais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de con-
frontação, havendo dúvida fundada.
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liber-
dade sem o devido processo legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, 
as seguintes garantias:
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato in-
fracional, mediante citação ou meio equivalente;
II - igualdade na relação processual, podendo confron-
tar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as 
provas necessárias à sua defesa;
III - defesa técnica por advogado;
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessi-
tados, na forma da lei;
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 
competente;
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou res-
ponsável em qualquer fase do procedimento.
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autori-
dade competente poderá aplicar ao adolescente as se-
guintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em con-
ta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 
gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será ad-
mitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiên-
cia mental receberão tratamento individual e especiali-
zado, em local adequado às suas condições.
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Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 
99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 
II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas su-
ficientes da autoria e da materialidade da infração, res-
salvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sem-
pre que houver prova da materialidade e indícios sufi-
cientes da autoria.

Ademais, utiliza-se subsidiariamente as normas contidas na Lei 
n. 12.594/12 que instituiu o SINASE, regulamentado a execução das 
medidas socioeducativas. 

Quanto as definições das medidas a serem aplicadas, Sposa-
to (2013) apresenta uma crítica a “autonomia” do ECA, ao dizer que 
em sede de responsabilização dos menores, o ECA afasta da ava-
liação importantes princípios processuais-penais de garantia por difi-
cultar “qualquer reflexão de natureza dogmática e/ou político-criminal 
acerca das consequências e da natureza da intervenção penal sobre 
os adolescentes” (p.23).  

Tal crítica observa a natureza compensatória da medida impos-
ta que, segundo Sposato (2013), observa a condição social do ado-
lescente, o qual evidencia em dado momento da vida negligência de 
direitos, família desestruturada, situação de rua e/ou abandono, den-
tre outras problemáticas. Nesta seara, é onde o olhar do adolescente 
sobre a justiça e direitos humanos já se apresenta fragilizado, uma vez 
que em sua maioria viveu com seus direitos cerceados, fazendo-os 
desacreditar na justiça como meio para resolução dos seus conflitos, 
garantia de sua proteção integral e respeito a sua natureza peculiar de 
pessoa em desenvolvimento.

Dito isto, a visão de representações sobre direitos humanos, 
justiça e equidade que devem ser transmitidas de forma correta ao 
adolescente autor de ato infracional que começa a ter seus primeiros 
contatos com os órgãos jurisdicionais e de proteção, estão também 
diretamente ligadas à esfera do entendimento do adolescente sobre 
o que é ser cidadão e exercê-la, e também a sua dignidade huma-
na. Pinsky (2013) leciona que ser cidadão é ter direito à vida, liber-
dade, igualdade perante a lei, assim apropriando-se de direitos civis. 
No mesmo sentido, Spagnol (2013) dirá que a cidadania está ligada 
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as esferas civil, política e social, onde os direitos civis “envolvem prer-
rogativas de liberdade individual [...] de liberdade de ir e vir” (p.104). 

Importante dizer nessas breves linhas que respeitar a digni-
dade humana do adolescente é praticar atos de justiça sem levar em 
consideração qualquer que tenha sido o ato infracional praticado. A 
dignidade de acordo com Kant (2004) não tem equivalências, consis-
tindo, portanto de um valor revestido de tudo aquilo que não tem pre-
ço, sendo portanto um valor interno, que se configura na dignidade.

Desta feita, repensar os atendimentos e oitivas realizadas é 
fundamental para que se fortaleça a política de recuperação do ado-
lescente, de modo que este perceba nas representações de justiça 
uma instituição zelosa, proba e garantista dos seus direitos enquan-
to pessoa em desenvolvimento que está em conflito com a lei. O que 
contribuirá sem dúvidas para a efetividade de sua recuperação e não 
reincidência. Para tanto, é necessário que ideários de justiça restaura-
tiva, dignidade humana, garantias processuais, direitos fundamentais 
sejam amplamente absorvidos e posto em prática por aqueles que li-
dam diretamente com o adolescente em ato infracional.

4. Considerações Finais

Através das medidas socioeducativas e garantias processuais, 
é imperioso que se oportunize ao adolescente autor de ato infracional 
um processo eficaz de ressocialização, bem como caminhos e possi-
bilidades para além do ato infracional outrora praticado. É fundamental 
que o poder público e seus agentes se conscientizem dessas condi-
ções para que de fato haja a transformação de vida daquele cidadão 
ainda jovem, para que no futuro não se apresente como alguém que 
teve seus direitos e garantias cerceados por falta de oportunidades 
para uma mudança de vida.

É necessário trazer às medidas socioeducativas tônicas acessí-
veis e executáveis, principalmente quando se tratam de adolescentes 
com poucas oportunidades e em situação de vulnerabilidade social. É 
fundamental a articulação organizada entre programas de execução 
de MSE e poder judiciário.

Em sendo assim, a defesa e garantia processuais, são essen-
ciais para a concretização da reeducação e ressocialização do adoles-
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cente em conflito com a lei. Nesse sentido, é importante que seja res-
peitada sua condição de pessoa em desenvolvimento, e por seguinte 
ajustar e assentar parâmetros na integração de políticas e direitos, 
quais sejam SUAS, SINASE, Segurança Pública, Justiça e Educação.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi conhecer o funcionamento do SGDCA, 
seus   respectivos órgãos, e suas estratégias de políticas no enfren-
tamento à violência sexual da população infantojuvenil. Método: Pes-
quisa qualitativa, de aporte bibliográfico, com materiais coletados no 
Google de 1988 a 2021. Resultados: A complexidade e a diversidade 
da violência sexual apontam que esse fato deve ser enfrentado a partir 
da articulação em rede, visto que acontecimentos dessa natureza re-
querem as partes envolvidas. Conclusão: Apesar do reconhecimento e 
dos avanços das políticas direcionadas aos cuidados com as crianças 
e com os adolescentes, ainda há muita dificuldade em garantir a efe-
tiva proteção pela implementação de políticas, já que muitas crianças 
e adolescentes, que vivem em situação de violação de seus direitos, 
dependem da conscientização dos governantes, sobretudo da mudan-
ça cultural da sociedade bem como dos familiares.
Palavras-chave: Enfrentamento. SGDCA. Violência Sexual.

ABSTRACT
The objective of this study was to know the functioning of the SGDCA, 
its respective organs, and its policy strategies to combat sexual violen-

1   Cabe ressaltar que o resumo deste Artigo foi aprovado e publicado no “Congresso Interdis-
ciplinar da Saúde da Criança e do Adolescente em Vulnerabilidade”, realizado de 17 a 19 
de maio de 2021. Disponível em: <https://eventos.congresse.me/ciscav/resumos/12143.pdf>. 
Acesso: 05 de abril de 2022. 

https://orcid.org/0000-0001-5656-3337
mailto:fausto.p%40posgrad.ufsc.br?subject=
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ce of the juvenile population. Method: Qualitative research, bibliogra-
phic contribution, with materials collected in Google from 1988 to 2021. 
Results: The complexity and diversity of sexual violence point out that 
this fact must be faced from the network articulation, since events of 
this nature require the parties involved. Conclusion: Despite the recog-
nition and progress of policies aimed at caring for children and ado-
lescents, there is still much difficulty in ensuring effective protection by 
implementing policies, since many children and adolescents, who live 
in a situation of violation of their rights, depend on the awareness of 
the rulers, especially the cultural change of society as well as family. 
Keywords: Confrontation. SGDCA. Sexual Violence.

Introdução 

A violência sexual contra crianças e adolescentes2 acompanha 
a história humana desde as culturas primitivas, estando inserida em 
um contexto histórico-social de raízes culturais de dominação, de ex-
ploração e/ou de opressão, retratada no cenário contemporâneo como 
uma questão social.3 Essa violência, em especial a sexual, acarreta a 
violação simultânea de diversos direitos garantidos nos Marcos Nor-
mativos e Regulatórios (nacional e internacional), com consequências 
e implicações muitas vezes irreparáveis, afetando o desenvolvimento 
emocional, físico, moral, espiritual e social de crianças e de adoles-
centes (RIZZINI, 1997). 

A Doutrina da Situação Irregular (Códigos de Menores de 1927 e 
1979)4 já superada pela atual Doutrina da Proteção Integral (ECA/1990), 
estabeleceu, a partir do conteúdo e do método, práticas institucionais 
que se cristalizaram na forma de abordar e enfrentar a problemática en-
volvendo a violação de direitos de crianças e de adolescentes.

2  Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), crianças são aquelas 
que têm idade até 12 anos incompletos; já, os adolescentes, de 12 anos a 18 anos incom-
pletos.

3  “Questão social diz respeito ao conjunto das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista e impensáveis sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 16).

4  A Doutrina da Situação Irregular, pautada nos princípios, nas concepções e nos objetivos do 
Código de Menores tinha como “objeto de intervenção” crianças e adolescentes considera-
dos irregulares — entre as irregularidades estavam ser abandonados, pobres, infratores e 
considerados pessoas moralmente abandonadas e com desvios de conduta. Segundo Vieira 
(2008, p. 38), a Doutrina da Situação Irregular voltava-se aos efeitos, e não às causas dos 
problemas, pois “[...] tratava de regular a atuação do Estado diante de casos específicos, ou 
melhor, de situações irregulares em que se encontravam crianças ou adolescentes”.
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A Constituição Federal (CF/88) (BRASIL, 1988), no seu artigo 
227 e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
8.069/1990, (BRASIL, 1990) assegura um conjunto de direitos — divi-
didas as responsabilidades entre a família, o Estado e a comunidade 
em geral — que visam garantir e promover a proteção e a defesa de 
crianças e de adolescentes, levando em conta que são sujeitos de di-
reitos, em condição peculiar de desenvolvimento. Portanto, têm priori-
dade na formulação de políticas públicas, mas, mesmo com o conjunto 
vigoroso5 de Marcos Normativos (nacional e internacional) e regulató-
rios brasileiros que visam promover, proteger e defender os direitos 
das crianças e dos adolescentes, vez que seus direitos são cotidiana-
mente violados. 

O ECA, em seu artigo 5º, assegura que “nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão, pois os agresso-
res serão punidos na forma da lei sob qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990).

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes, publicado em 2013, pelo Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), ratifica 
e fortalece o compromisso com a defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, sobretudo “[...] daqueles/as que se encontram circunstan-
cialmente em situação de ameaça ou violação ao direito fundamental 
de desenvolvimento de uma sexualidade segura e saudável” (BRASIL, 
2013, p. 4). Mais recentemente, os Planos Decenal Nacional (BRASIL, 
2011) e Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Florianó-
polis (FLORIANÓPOLIS, 2018) sinalizam, em um dos seus eixos, a ne-
cessidade de estabelecer ações que visem combater a violência sexual 
de crianças e adolescentes. Assim, os esforços em aprofundar estudos 
e pesquisas vêm para fortalecer o campo das políticas públicas.

5  A partir da CF/88 e do ECA (1990), um conjunto de leis, políticas, planos e protocolos foram 
criados com o objetivo de parametrizar ações no enfrentamento à violência, em especial à 
violência sexual contra crianças e adolescentes. Entre eles estão o Plano Nacional de Con-
vivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006b); Lei 12.010/2009 — que trata do Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária—; o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Se-
xual contra Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2013); o Plano Decenal Nacional dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2011); o Protocolo de Atenção Integral às 
Vítimas de Violência Sexual (FLORIANÓPOLIS, 2016); Lei 13.431/2017, que estabelece o 
SGDCA para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; o Plano Decenal 
Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e de Adolescentes (FLORIANÓPOLIS, 2018).
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O SGDCA6 possui funcionamento articulado e interligado aos 
órgãos de proteção social, que utilizam as políticas públicas como ins-
trumento para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. 
Para proteger e assegurar os direitos dessa população, vítimas da vio-
lência sexual, e, para que seja enfrentado o fenômeno, há uma rede 
de atendimento no combate à violência, que abarca as diferentes polí-
ticas públicas e sociais, além de seus respectivos órgãos, dentre eles, 
destacam-se: Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Segu-
rança Pública. 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve o intuito de co-
nhecer como funciona o SGDCA, os respectivos órgãos, bem como as 
suas estratégias de políticas no enfrentamento à violência sexual da 
população infantojuvenil.

Método

Compreendemos, conforme Minayo (2001), o método como um 
amplo caminho do conhecimento humano e da prática desempenhada 
na aproximação com a realidade que o cerca. Isto é, o método é o cen-
tro das teorias, segundo Lênin (1965) “o método é a alma da teoria”.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de aporte bibliográfico, 
conforme o tema proposto, cujos materiais foram coletados e selecio-
nados de 1988 a 2021, no Google. O período de elaboração deste ar-
tigo foi de fevereiro a abril de 2022. 

A pesquisa qualitativa envolve um amplo universo de motivos 
que podem variar desde: significados, “[...] motivos, aspirações, cren-
ças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profun-
do das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 21)

Em relação à pesquisa de aporte bibliográfico, segundo Hühne 
(1997), é o tipo de método que dá sustentação à fundamentação teó-
rica para um determinado problema. Já, para Garcia (2016), pesquisa 
bibliográfica, são “[...] aquelas que buscam discutir sobre ideologias ou 
ainda as que buscam conhecer e analisar as contribuições culturais ou 
6  O SGDCA tem a finalidade de promover, defender e controlar a efetivação integral de todos os 

direitos da criança e do adolescente (direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 
coletivos e difusos). Trata-se de um sistema estratégico, para além de um sistema de atendi-
mento, complexo em sua estruturação, que deve promover ações que viabilizem a prioridade 
do atendimento à infância em qualquer situação (FARINELLI; PIERINI, 2016, p. 65).
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científicas do passado sobre um determinado assunto, tema ou pro-
blema” (GARCIA, 2016, p. 293).

Nesse contexto, compreendemos que pesquisas de aborda-
gem qualitativa e bibliográfica são relevantes, vez que essas duas 
abordagens percebem o homem não apenas como um mero objeto 
de análise, mas sim como um (sujeito-objeto) que pode ser estudado, 
caso esteja na condição de participante de uma sociedade, e, ao mes-
mo tempo, inserido em diferentes contextos e realidades no mundo. 

SGDCA como estratégia de política pública no enfrentamento da 
violência sexual 

Segundo Pereira (2008), política é toda atividade humana que 
tem como referência a esfera social, pública e cidadã. A política consti-
tui uma relação entre pessoas diferentes e desiguais, por isso se trata 
de um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam 
relações de poder, destinadas a soluções de conflitos de interesses, 
sendo um instrumento de negociação e de entendimento entre o Es-
tado e a sociedade, promovendo a diversificação e a multiplicação de 
direitos de cidadania. 

A política pública compreende um conjunto de decisões e de 
ações que envolvem o Estado e a sociedade nas deliberações para 
implantar as políticas que devem ser respeitadas e incorporadas à lei 
e, dessa forma, exerce o controle democrático por meio de programas, 
projetos e serviços.

As políticas públicas devem concretizar desafios reais. 
Por isso, contemporaneamente tais políticas (notada-
mente a social) devem se inscrever em um quadro de 
mudanças que também preveja a recuperação e a trans-
formação do Estado, tendo como horizonte uma estraté-
gia que vá além dos direitos como postulação normativa 
respaldada no seguinte lema: que o livre desenvolvimen-
to de cada um seja a condição do livre desenvolvimento 
de todos (PEREIRA, 2008, p. 106).

Importante ressaltar que o abuso sexual é uma realidade na 
vida de crianças e de adolescentes que são manipulados por adultos 
e, muitas vezes, ameaçados até de morte. É um fenômeno que “ignora 
fronteiras, cortando transversalmente a sociedade” (SAFFIOTI, 1989 
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apud SCHMICKLER, 2006, p. 30), ocorrendo independentemente de 
sexo, de classe, de nível de escolaridade e de religião. 

Para Azevedo e Guerra (1989), o abuso sexual é geralmente 
praticado por uma pessoa com quem a criança ou o adolescente pos-
sui uma relação de confiança, e que participa do seu convívio. Essa 
violência pode se manifestar dentro do ambiente doméstico (intrafami-
liar) ou fora dele (extrafamiliar) (AZEVEDO; GUERRA, 1989).

Complementando, Faleiros e Campos (2000) afirmam que o 
abuso sexual se refere a um padrão e a uma forma de tratamento que 
determinada pessoa exerce sobre a outra. Ainda, segundo os autores, 
tal ato é identificado a partir do contato ou da interação com finalida-
des sexuais entre um ou mais adultos e uma criança ou um adolescen-
te; normalmente, nesses casos, há uma relação de poder do adulto 
sobre a criança ou o adolescente, forçando-os a realizar atos libidino-
sos e outras atividades de cunho sexual.

Com o advento da Internet, novas tipologias de violência se-
xual7 aprofundaram o problema, desafiando o SGDCA no combate 
a essa violência. Entre elas, destacamos o grooming (caracteriza-se 
pelo assédio sexual a crianças e adolescentes por meio da Internet) 
e o sexting (uma vertente do sexo virtual similar às insinuações feitas 
em salas de chat, com textos provocantes e descritivos).

Conforme já dito, a partir do ECA, a vigilância de direitos contra 
crianças e adolescentes passa a ser responsabilidade compartilhada. 
Todavia, é inegável a responsabilidade do Poder Público na garantia 
desses direitos. Assim sendo, desde a promulgação do ECA, reali-
zou-se um esforço no sentido de construir e/ou aperfeiçoar os Marcos 
Normativos e Regulatórios (leis, decretos, portarias, planos, projetos) 
que efetivamente combatessem a violação de direitos e, por sua vez, 
garantissem os direitos das crianças e adolescentes. Em 1992 criou-
-se o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), órgão máximo em âmbito federal, encarregado da for-
mulação, do monitoramento e da avaliação das políticas de proteção 
e promoção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Nessa 
7  Várias são as formas que configuram a violência sexual: “É a violação dos direitos sexuais 

no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e de adolescentes. 
Pode ser classificado em abuso sexual (extra ou intrafamiliar) ou exploração sexual. O abuso 
extrafamiliar se refere aos casos em que o autor não tem vínculo de pertencimento familiar; 
e o intrafamiliar é o praticado por autores que são responsáveis ou familiares da vítima” (MP-
DFT, 2015, p. 8).
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nova configuração da Gestão da Política de Atendimento aos Direitos 
da Criança e do Adolescente, a Doutrina da Proteção Integral apresen-
tou nova forma de ver as crianças e os adolescentes no cenário bra-
sileiro, assim, eles passaram a ser considerados sujeitos de direitos, 
tendo estabelecida no Texto Constitucional essa garantia. 

O CONANDA aborda, que compete ao Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente8 promover, defender e controlar 
a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
e coletivos em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo 
que eles sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, colocando-os 
a salvo de violações e ameaças. O CONANDA ressalta ainda: 

§ 1º O Sistema procurará enfrentar os atuais níveis de 
desigualdades e iniquidades, que se manifestam nas 
discriminações, explorações e violências, baseadas em 
razões de classe social, gênero, raça/etnia, orientação 
sexual, deficiência e localidade geográfica, que dificul-
tam significativamente a realização plena dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, consagrados nos 
instrumentos normativos nacionais e internacionais, pró-
prios (BRASIL, 2006a, grifo nosso).

Com a implementação do SGDCA, não é necessário que crianças 
e adolescentes tenham seus direitos infringidos para que esse Sistema 
comece a operar, pelo contrário, a Lei 8.069/90 designou um título exclu-
sivo à prevenção, implementada por meio de uma resolução, qual seja: 

Art. 2º Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente promover, defender e contro-
lar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integrali-
dade, em favor de todas as crianças e os adolescentes, 
de modo que sejam reconhecidos e respeitados como 
sujeitos de direitos e pessoas em condições peculiares 
(de acordo com o ECA) de desenvolvimento; colocando-
-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus 
direitos, além de garantir a apuração e reparação dessas 
ameaças e violações (BRASIL, 2006, grifo nosso).

Para maior alcance na garantia dos direitos de crianças e de 
adolescentes, o SGDCA, como um Sistema de proteção, é dividido em 
três eixos prioritários: a promoção de direitos, a defesa de direitos e o 
8 O SGDCA, de acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos (BRASIL, 2006a), constitui 

uma articulação entre as instâncias públicas governamentais e a sociedade civil para aplica-
ção de instrumentos normativos na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. 
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controle social. O eixo da promoção de direitos tem como propósito a 
deliberação e a formulação da garantia de direitos, com prioridade ao 
atendimento das necessidades imprescindíveis à criança e ao adoles-
cente, por meio das políticas públicas, sociais, econômicas, institucio-
nais e de infraestrutura. 

Nesse sentido, consoante o Relatório da UNICEF, que trata do 
Diagnóstico do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Ado-
lescente (2021, p. 8, grifo nosso), o Sistema promove os Direitos Hu-
manos a essa população, assim

[...] o eixo promoção deve elaborar e operacionalizar 
a política de atendimento à criança e ao adolescente 
prevista no art. 86 do ECA. Estrategicamente, a política 
especializada de promoção da efetivação dos direitos 
opera de maneira transversal e intersetorial, articulando 
todas as políticas públicas, sociais, econômicas, institu-
cionais e de infraestrutura, integrando suas ações em 
favor da garantia integral dos direitos de crianças e de 
adolescentes. A política de atendimento à criança e ao 
adolescente implica a satisfação das necessidades bási-
cas como garantia de direitos humanos, participação da 
população na formulação e controle das políticas públi-
cas e descentralização política e administrativa. Nesse 
sentido, a edição de normas e a coordenação das políti-
cas cabem à esfera federal, enquanto a coordenação e a 
execução dos respectivos programas, serviços e ações 
são de competência das esferas distrital, municipal e en-
tidades sociais. O eixo promoção prevê, portanto, ser-
viços e programas de políticas públicas, especialmente 
as sociais, execução de medidas de proteção de direitos 
humanos e execução de medidas socioeducativas. Em-
bora a definição da política de atendimento à criança e 
ao adolescente seja atribuição primeira dos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente, é fundamental 
a participação e o engajamento de todos os órgãos 
públicos encarregados do atendimento direto de 
crianças, de adolescentes e de suas respectivas fa-
mílias. O princípio da prioridade absoluta à criança 
e ao adolescente demanda a todos os órgãos públi-
cos, a partir da política de atendimento, revisar suas 
estruturas, metodologias de abordagem e trabalho e 
seus orçamentos.

Pois, 

[...] esta é uma concepção de reforma social proposta 
pelo Estatuto, que tem nas políticas públicas sua expres-
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são máxima. Este é o espaço estruturador de uma orga-
nização social que busca garantir, de modo universal, 
os serviços públicos básicos ao conjunto da população; 
e, de modo prioritário, às crianças e aos adolescentes, 
cumprindo o preceito constitucional exemplificado no 
artigo 194, da Constituição Federal, e no artigo 87, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente [...] as políticas 
sociais básicas têm duas vertentes: uma de caráter mais 
estrutural - que se refere aos direitos básicos para o con-
junto de crianças e de adolescentes; outra que engloba 
as políticas de caráter assistencial, estas de caráter con-
juntural; enquanto a política básica não atender à neces-
sária universalização que deve caracterizá-la. Sob esta 
última vertente, encontram-se os programas de proteção 
especial destinado ao conjunto de crianças e de adoles-
centes vulnerabilizados ou em riscos sociais (excluídos 
dos serviços das políticas estruturais): drogaditos, viti-
mados, abandonados, desaparecidos, “meninos de rua”, 
prostituídos etc. (GARCIA, 1999, p. 3-4).

Nessa seara, ao se falar em campo da promoção de direitos, 
estes estão articulados em espaços públicos institucionais e em pro-
gramas assistenciais de proteção especiais, responsáveis pela efeti-
vação da exigência de universalização dos serviços. 

Quanto ao eixo de defesa dos direitos, destaca-se que tem como 
finalidade responsabilizar o Estado, a sociedade e a família pela viola-
ção dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos adolescentes, 
pois impõe a garantia dos direitos. Para assegurar essa garantia, são dis-
ponibilizados atores governamentais, como o Poder Judiciário (Juizado 
da Infância e da Juventude) e órgãos de defesa da cidadania, Ministério 
Público, Secretaria de Justiça, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, 
Centro de Defesa; e atores não governamentais, como associações le-
galmente fundadas. Conforme o Relatório da UNICEF, concernente ao 
Diagnóstico do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adoles-
cente: diagnóstico (2021. p. 8, grifo nosso), o Sistema desempenha a de-
fesa dos direitos humanos dessa mesma população. Assim, 

Para o SGDCA, defender os direitos humanos de crian-
ças e de adolescentes é garantir acesso à justiça, fa-
zendo uso dos mecanismos jurídicos de proteção aos 
direitos humanos e instâncias públicas com a finalidade 
de garantir a impositividade e exigibilidade dos direitos. 
No eixo defesa, atuam os órgãos públicos judiciais, es-
pecialmente as Varas da Infância e da Juventude e suas 
equipes multiprofissionais, as Varas Criminais especia-
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lizadas, os Tribunais do Júri, as comissões judiciais de 
adoção, os Tribunais de Justiça, as Corregedorias-Ge-
rais de Justiça, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Mili-
tar, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público. 
Também compõem o eixo Conselhos Tutelares; Ouvido-
rias; órgãos público-ministeriais, especialmente as Pro-
motorias de Justiça, os Centros de Apoio Operacional, 
as Procuradorias de Justiça, as Procuradorias-Gerais 
de Justiça, as Corregedorias-Gerais do Ministério Públi-
co; Defensorias Públicas; serviços de assessoramento 
jurídico e de assistência judiciária; Advocacia-Geral da 
União e as Procuradorias-Gerais dos Estados. 

Já, o eixo do controle social prevê a vigilância do cumprimen-
to dos preceitos constitucionais, os quais estão articulados aos fóruns 
não governamentais, às organizações não governamentais, aos sindi-
catos e pastorais, que geralmente são espaços para debates e para a 
formulação de propostas políticas. Neles, a sociedade consegue mo-
bilização e junção de forças para acompanhar, monitorar e cobrar as 
execuções das organizações governamentais responsáveis pela pres-
tação de serviços de proteção social9. 

Conforme o Relatório da UNICEF, concernente ao Diagnóstico 
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: diag-
nóstico (2021. p. 9, grifo nosso), afirma que o Sistema desempenha a 
defesa dos direitos humanos dessa mesma população. E,

Para garantir que a política de atendimento à criança 
e ao adolescente — elaborada democraticamente pelo 
Conselho de Direitos, soberano em sua definição — seja 
implementada em sua totalidade pelo Poder Público, o 
eixo controle social garante a efetivação dos direitos 
humanos de crianças e de adolescentes e todos os me-
canismos, políticas, programas e ações previstos nos 
eixos defesa e promoção. O controle social, exercido 
soberanamente pela sociedade civil, acontece por meio 
de instâncias públicas e colegiadas próprias, com pa-
ridade da participação de órgãos governamentais e de 
entidades sociais, como Conselho dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescentes (nacional, estadual e municipal), 
conselhos setoriais de formulação e controle de polí-
ticas públicas e de órgãos de poder e controle interno 
e externo previstos na Constituição Federal. Controlar 
socialmente a garantia de direitos humanos é assegurar 
que o Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA) e 

9   Para obter maiores informações sobre os Serviços de Proteção Social, acesse: <https://www.
justica.pr.gov.br/Pagina/Servicos-de-Protecao-Social-Basica>. 

https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Servicos-de-Protecao-Social-Basica
https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Servicos-de-Protecao-Social-Basica
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os equipamentos públicos sejam suficientes para resul-
tados exitosos na prevenção e na resolução dos eventos 
e fenômenos que violam os direitos das crianças e dos 
adolescentes.

O SGD garante um atendimento integral para todas as crianças 
e adolescentes, visto se tratar de um serviço articulado em Rede. Fi-
gura 1. Segundo o Art. 1° e §1° da Resolução n° 113/06, o SGDCA:

[...] constitui-se na articulação e integração das instân-
cias públicas governamentais e da sociedade civil na 
aplicação dos instrumentos normativos e no funciona-
mento dos mecanismos de promoção, defesa e contro-
le para a efetivação dos direitos humanos da criança e 
do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e 
municipal. § 1º Esse sistema articular-se-á com todos 
os sistemas nacionais de operacionalização de políticas 
públicas, especialmente nas áreas de saúde, educação, 
assistência social, trabalho, segurança pública, plane-
jamento, orçamentária, relações exteriores e promoção 
da igualdade e valorização da diversidade. (CONANDA, 
2006).

Pereira (2018 apud Rezende, 2014 s/p.), “o sistema não é uma 
instituição, mas uma forma de ação, na qual cada um conhece seu pa-
pel, além de conhecer o papel dos demais, percebendo e articulando 
as ligações, relações e complementaridades destes papéis”.
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Figura 1 – Atendimento Integral – Diagnóstico do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adolescente

Fonte: Relatório da UNICEF sobre o Diagnóstico do Sistema de Garantia de Direitos da Criança 
e do Adolescente (2021, p. 10).

Nesse sentido, Rizzini (2007) pontua que a Rede fortalece algu-
mas práticas, já que ela permite mudança de cultura, favorecendo a con-
tinuidade delas. Portanto, a Rede de Atendimento no Combate e Enfren-
tamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes perpassa por 
diferentes instituições, bem como por diferentes profi ssionais que visam 
proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes, além de reali-
zar articulação entre as Políticas Públicas. Dentre as instituições, a escola 
tem papel importante no conjunto das ações em Rede do SGDCA, sobre-
tudo pela função social que possui. Assim, entendemos que é fundamen-
tal que a Educação — seus programas, projetos e serviços — como políti-
ca pública social, tenha preparo adequado para prevenir e para enfrentar 
a violência juntamente com os demais atores do SGDCA.

Sendo assim, Digiácomo (2014, s/p.) aponta que [...] “o papel 
de cada um de seus integrantes é igualmente importante para que a 
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‘proteção integral’ de todas as crianças e adolescentes, inscrita no art. 
1º da Lei nº 8.069/1990 – ECA, seja alcançada”. Nesse sentido, a es-
cola tem grande importância no combate à violência sexual, seja na 
prevenção e/ou na identificação do direito violado, atuando na promo-
ção, na proteção e na defesa dos direitos das crianças e dos adoles-
centes. 

Diante disso, apesar do reconhecimento desses direitos, das 
leis, dos programas e dos projetos direcionados às crianças e aos 
adolescentes, ainda há muita dificuldade para se garantir a proteção e 
a implementação de políticas públicas, pois muitas crianças e adoles-
centes, que vivem em situação de violação de direitos, dependem da 
conscientização da sociedade e dos governantes. 

Conclusão

Dados do Disque 100 e da Secretaria de Vigilância e Saúde de 
2018, já evidenciam que, no Brasil, entre os anos de 2011 e 2017 fo-
ram recebidas 668.707 denúncias de violência contra crianças e ado-
lescentes. No estado de Santa Catarina, nesse mesmo período, foram 
recebidas 21.265 denúncias de violência contra essa população, sen-
do que os anos de 2012, 2013 e 2014 representaram 51% do total de 
denúncias de violência contra crianças e adolescentes. 

Ainda segundo o Boletim Epidemiológico também de 2018, dos 
141.090 registros de violência sexual contra crianças e adolescentes, 
já evidenciavam que 84% das vítimas eram meninas. Do total de regis-
tros, 58% estavam na faixa etária entre 6 e 14 anos, a maioria (58,4%) 
também do sexo feminino, sendo que 74% dos agressores eram do 
sexo masculino, e as maiores incidências da violência sexual, em es-
pecial o abuso sexual, foi praticado no ambiente familiar e por pessoas 
próximas (famílias e conhecidos).

Alguns pressupostos corroboraram a necessidade de aprofun-
dar os estudos na temática da violência sexual, em especial contra 
crianças e adolescentes, e fazer a prevenção como estratégia pública 
de seu enfrentamento. Somado às evidências empíricas, menciona-
das anteriormente, o tratamento dado em torno da temática da sexua-
lidade perpassa um ambiente de tabus e preconceitos que alimentam 
culturalmente o imaginário social, fazendo do silêncio um aliado po-
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deroso na manutenção dessa violação de direitos. Em contrapartida, 
entende-se que a prevenção se constitui uma ação fundamental no 
enfrentamento à violência, visando agir antes de o direito ser violado. 
No conjunto de ações preventivas, o diálogo educativo, por meio de 
trocas de informações e orientações com as próprias crianças e ado-
lescentes, vítimas de violência sexual, acontece no sentido de capaci-
tá-las para entender e diferenciar formas de afeto e carinhos (que tra-
zem segurança e/ou proteção), e aqueles que trazem insegurança e 
medo, o que pode contribuir para o conjunto das estratégias públicas 
de enfrentamento dessa violação de direitos. 

Ademais, outras ações necessárias devem envolver o conjun-
to das organizações públicas e privadas, denominado de Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), previstas 
nos artigos 86 a 88 do ECA. Nesse contexto de ações públicas articu-
ladas, a escola, como um espaço socializador, tem um papel funda-
mental no SGDCA. 

Em síntese, ao se considerar a complexidade e a diversidade 
da violência, constata-se que esse fenômeno deve ser enfrentado a 
partir de uma articulação em Rede. Nesse sentido, se os três eixos 
estratégicos do SGDCA, sendo eles: a promoção de direitos, a defesa 
de direitos e o controle social, atuam de forma articulada, produzem a 
tessitura da rede necessária para o enfrentamento da violência sexual, 
pois a natureza específica da situação dessa violência, em especial o 
abuso sexual, demanda que todas as partes envolvidas — Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSC), Conselhos de Direitos da Criança e 
Adolescente, escolas, equipamentos socioassistenciais, entre outros 
segmentos, tratem a questão da violência sexual como prioridade pú-
blica na agenda social.

Cabe ainda ressaltar que a forma pela qual a sociedade convi-
ve com as crianças e com os adolescentes define a importância que 
se dá à implementação de políticas públicas relacionadas à promoção 
da qualidade de vida, por isso é necessária uma mudança de para-
digma no que diz respeito às ações de atenção e enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes. O trabalho em Rede 
articulada, por meio do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente (SGDCA) torna-se uma alternativa necessária. 
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RESUMO
O objetivo deste estudo é descrever o Trabalho Infantil no contexto da 
agricultura familiar brasileira como elemento de influência no processo 
de educação escolar das crianças e dos adolescentes. Trata-se de um 
estudo exploratório, de natureza qualitativa, cujo caráter se enquadra 
no rol bibliográfico e documental desenvolvido a partir de uma revisão 
de literatura integrativa. Em muitas regiões do Brasil, o Trabalho Infantil 
no contexto da agricultura familiar brasileira é um problema estrutural 
reconhecido na literatura, visto que, por um lado é entendido por seus 
progenitores como transmissão de saberes e valores; por outro, essa 
prática ocasiona evasão escolar, traumas, bem como infringe os direitos 

CAPÍTULO 7

TRABALHO INFANTIL NA AGRICULTURA FAMILIAR 
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das crianças e dos adolescentes garantidos pela Constituição Federal 
de 1988 e descumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –. 
Palavras-chave: Trabalho Infantil. Direitos Fundamentais. Evasão Es-
colar. 

ABSTRACT
The objective of this study is to describe Child Labor in the context of 
Brazilian family farming as an element of influence in the school educa-
tion process of children and adolescents. This is an exploratory study, 
of qualitative nature, whose character fits in the bibliographic and do-
cumentary list developed from an integrative literature review. In many 
regions of Brazil, child labor in the context of Brazilian family farming 
is a recognized structural problem in the literature, since, on the one 
hand, it is understood by its parents as a transmission of knowledge 
and values; on the other hand, this practice causes school evasion, 
traumas, as well as infringes the rights of children and adolescents 
guaranteed by the Federal Constitution of 1988 and violates the Statu-
te of Children and Adolescents - ECA -. 
Keywords: Child labor. Fundamental rights. School dropout.

Introdução 

Nos últimos anos, o Trabalho Infantil1 tem sido alvo de diversas 
discussões e agendas políticas ao redor do mundo, ao abordar os inú-
meros impactos que ele pode causar. O Trabalho Infantil no cenário 
da agricultura familiar brasileira - desenvolvida no seio da família, e 
que envolve uma série de valores na área social – é estudado por di-
ferentes áreas do conhecimento, dentre elas estão a ciência política e 
o desenvolvimento rural sustentável; porém, pouca atenção tem sido 
dada a esta temática, no que tange à sua influência no ensino/apren-
dizagem, na evasão escolar de crianças e adolescentes.              

Neste estudo, consideramos o Trabalho Infantil como qualquer 
forma de exploração que viole a legislação e que impeça a criança de 
viver como criança. Nesse sentido, conforme o Projeto Criança Livre 
1  No Brasil, o Trabalho Infantil pode ser compreendido como aquele que: “[…] refere-se às ati-

vidades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remu-
neradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente 
da sua condição ocupacional” (BRASIL, 2019, p. 6).
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de Trabalho (2020), destacamos que as consequências do Trabalho In-
fantil vão além da privação à educação/aprendizagem. Elas envolvem, 
também, a exposição ao assédio e à violência sexual2, as situações de 
risco com impactos psicológicos e físicos que perpetuam o ciclo da po-
breza rural - marcado por graves consequências na vida adulta. 

Dessa forma, a existência do Trabalho Infantil evidencia o total 
desrespeito aos direitos de milhares de crianças e de adolescentes - com 
idade inferior a dezesseis anos -, de ter uma infância não roubada no Bra-
sil e no mundo. O que não deixa de ser uma violência estrutural, “gerada 
por bases organizadas e institucionalizadas em estruturas sociais, que se 
expressam na injustiça e na exploração, conduzindo à opressão dos in-
divíduos” (MINAYO, 1994, p. 8). Diante disso, tal fato demonstra o quão 
grave é o modelo político-econômico do país das últimas décadas, cujo 
processo de centralização de renda perpassa a história, deixando grande 
parte de nossa população em extrema situação de penúria. 

Entretanto, para que de fato consigamos combater a prática do 
Trabalho Infantil, enraizado especialmente no meio rural, não é satis-
fatório conhecer apenas as causas, é preciso saber onde está locali-
zado, compreender a extensão e as reais características dessa região 
e, com isso, combater fortemente o desrespeito aos direitos das crian-
ças e dos adolescentes – conquistado a duras penas – mediante lutas 
e movimentos sociais. 

Ressaltamos que a Constituição Federal de 1988 é um instru-
mento importante para a mudança e conquista dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes, vez que, a partir de sua promulgação, foi 
criado o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, por meio da Lei 
n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. A partir do ECA, outros Marcos Nor-
mativos e Regulatórios - nacionais e internacionais - foram aprimora-
dos para que, de fato, fossem concretizados os direitos fundamentais 
dessa população, mas, lamentavelmente, ainda vivenciamos variadas 
situações que violam os direitos garantidos pele referida Lei. 
2   A violência sexual pode se configurar de várias formas. Cavalcante (1988, p. 205) conceitua 

esse tipo de violência quando ocorre “[...] a sedução (aliciamento para a prática do ato se-
xual); abusos sexuais de qualquer espécie (manipulação, constrangimentos, indução à parti-
cipação em boates e shows eróticos, fotografias pornográficas, entre outros); ou estupro (ato 
sexual praticado à revelia do sujeito, acompanhado ou não de outras agressões físicas, como 
espancamento, tortura e mutilação). Assim, Ferrari (2002, p. 42), chama à atenção de forma 
importante: a violência sexual “muitas vezes ocorre sem o uso da força física, mas mediante o 
jogo sedutor, a manipulação que pode durar anos sem se descobrir, sem que a criança possa 
falar ou pedir ajuda”.
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No que se refere à consolidação de políticas públicas, essen-
cialmente  as políticas sociais em defesa da promoção de garantia dos 
direitos da população infanto-juvenil, foi criada a estrutura do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - SGD, “cujo mo-
delo estabelece uma ampla parceria entre o Poder Público e a socie-
dade civil, com o fito de elaborar e monitorar a execução de todas as 
políticas públicas voltadas para o universo da Infância e da Adolescên-
cia” (TEIXEIRA, E. M. 2010, p. 1).

Apesar da necessidade política de reivindicação de direitos bá-
sicos e das extensas pesquisas sobre o Trabalho Infantil, este ainda se 
configura um problema que persiste dentro do âmbito familiar, espe-
cialmente em zonas rurais, conforme apontam as pesquisas da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT) (2021). Ademais, enfatizamos 
que o processo global de combate ao Trabalho Infantil encontra-se es-
tagnado há quatro anos, com pouquíssimos avanços práticos.  

Logo, embora os efeitos do Trabalho Infantil em diversos con-
textos da área rural vêm sendo destacados, constatamos que a ex-
ploração de tal mão de obra infringe diversos direitos infantojuvenis, 
acarretando portanto, uma série de consequências e a pouca ou a 
ausência de fiscalização do Estado, no sentido de fazer valer os direi-
tos já conquistados e assegurados pela CF/88 e pelo ECA  (BRASÃO; 
OLIVEIRA, 2018; OLIVEIRA; LAMARI MAIA, 2021). 

Ressaltamos que neste estudo o problema da educação es-
colar não foi o elemento preponderante, mas sim as breves causas 
e consequências do desrespeito aos direitos das crianças e dos ado-
lescentes que vivem no meio rural, ligados especialmente ao contexto 
da agricultura familiar. À vista disso, o objeto principal deste estudo foi 
descrever a emergência diante do Trabalho Infantil no segmento da 
agricultura familiar brasileira, como ponto de influência no processo de 
educação escolar das crianças e dos adolescentes. 

Assim, trouxemos como questão-problema a seguinte pergun-
ta:  Quais os principais impactos na educação escolar de crianças e de 
adolescentes que trabalham na agricultura familiar? 

Procedimento Metodológico 

Esta pesquisa busca apresentar elementos que abrangem as re-
lações existentes entre o Trabalho Infantil no contexto da agricultura fa-
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miliar brasileira e suas interfaces no processo de educação escolar dos 
envolvidos. Caracterizada como um estudo exploratório, de natureza 
qualitativa, cujo caráter se enquadra no rol bibliográfico e documental 
desenvolvido a partir de uma revisão de literatura integrativa, realizado 
no período de janeiro e março de 2022. Este tipo de técnica permite a 
aproximação teórica com diversas pesquisas relacionadas, ou seja, po-
de-se ter um panorama geral sobre determinado assunto ou tema. 

Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), é uma abordagem am-
pla que proporciona ao pesquisador combinar diversos tipos de materiais 
e informações já existentes, visto que se baseia em dados secundários. 

Para a coleta de materiais foram consultadas bases de dados on-
line, quais sejam: o Diretório de Revistas Eletrônicas de Acesso Aberto 
(DOAJ), o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), e o Repositório Institucional da UFSC 
do Pará.  Para a busca dos materiais, trouxemos palavras-chave relacio-
nadas ao Trabalho Infantil, à Agricultura Familiar e aos Processos Educa-
cionais, respectivamente. Para tanto, foram selecionados: Livros, Artigos 
Científicos, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Dissertação De Mes-
trado e Obras Literárias publicadas de forma on-line, a partir de 1998. 

Foram examinados, também, documentos oficiais e legislações 
relacionadas ao tema. A análise foi realizada na base de dados da Le-
gislação Federal Brasileira3,  por meio de Leis, de Decretos, de Medi-
das Provisórias entre outros. 

Os materiais, tanto da pesquisa bibliográfica quanto da pes-
quisa documental foram escolhidos segundo o objetivo do estudo, o 
qual foi pautado em discussões, dados e informações que contribuí-
ram para a elaboração de novas reflexões sobre o Trabalho Infantil na 
agricultura familiar brasileira na educação escolar.

Após a seleção de materiais de fonte secundárias foram reali-
zadas leituras aprofundadas e, posteriormente, feita a análise qualita-
tiva e descritiva.

Impactos do Trabalho Infantil no cenário da agricultura familiar: 
saúde e segurança da população infantojuvenil

Uma forma para combater o Trabalho Infantil em ambiente 
agrícola é incorporar e sistematizar a própria Constituição Federal de 
3  Para consultar, acesse: <https://legislacao.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 25 de fev. 2022.  

https://legislacao.presidencia.gov.br/
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1988, que no artigo 227 ratifica os direitos das crianças no princípio 
da proteção integralizada: com “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”, com inte-
gral prioridade. “É dever da família, da sociedade e do Estado” asse-
gurar os seus direitos (BRASIL, 1990).  

Além da CF/88, O ECA (BRASIL, 1990), considerado o maior 
Marco Normativo Infraconstitucional, em seu artigo 3º reconhece os 
direitos fundamentais da população infantojuvenil, os quais são: 

[...] inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da prote-
ção 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 fí-
sico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 

O Decreto n.º 6. 481, de 12 de junho de 2008, apresentou uma 
Lista TIP com as piores formas de Trabalho Infantil, porém, destaca-
remos somente a tabela que se refere aos impactos na saúde e na 
segurança da população infantojuvenil dentro do ambiente da agricul-
tura familiar brasileira (BRASIL, 2008). Abaixo, segue a Tabela 1com a 
narrativa desses impactos. 

Tabela 1 – Trabalho Infantil no contexto da agricultura familiar: traba-
lhos prejudiciais à saúde e à segurança de crianças e de adolescentes 

Item Descrição dos 
Trabalhos

Prováveis Riscos Ocupa-
cionais

Prováveis Repercussões à 
Saúde

1.

Na direção e 
operação de 

tratores, máqui-
nas agrícolas e 
esmeris, quando 
motorizados e 
em movimento.

Acidentes com máquinas, 
instrumentos ou ferramentas 

perigosas.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites), mutila-
ções, esmagamentos e fraturas.
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2.

No processo 
produtivo do 

fumo, do algo-
dão, do sisal, da 
cana-de- açúcar 

e do abacaxi.

Esforço físico e posturas 
viciosas; exposição a poeiras 
orgânicas e seus contaminan-
tes, como fungos e agrotóxi-
cos; contato com substâncias 

tóxicas da própria planta; 
acidentes com animais pe-
çonhentos; exposição sem 

proteção adequada à radiação 
solar, ao calor, à umidade, à 

chuva e ao frio; acidentes com 
instrumentos perfurocortantes.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites); pneumo-
conioses; intoxicações exógenas; 
cânceres; bissinoses; hantaviro-
ses; urticárias; envenenamentos; 

intermações; queimaduras na pele; 
envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; ceratoses actínicas; 
ferimentos e mutilações; apaga-

mento de digitais.

3.

Na colheita de 
cítricos, pimenta 

malagueta e 
semelhantes.

Esforço físico, levantamento 
e transporte manual de peso; 
posturas viciosas; exposição 
sem proteção adequada à 
radiação solar, ao calor, à 

umidade, à chuva e ao frio; 
contato com ácido da casca; 
acidentes com instrumentos 

perfurocortantes.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 
sinovites, tenossinovites); inter-
mações; queimaduras na pele; 

envelhecimento precoce; câncer 
de pele; desidratação; doenças 

respiratórias; ceratoses actínicas; 
apagamento de digitais; ferimentos; 

mutilações.

4.

No beneficiamen-
to do fumo, do 
sisal, da casta-

nha de caju e da 
cana- de-açúcar.

Esforço físico, levantamento e 
transporte de peso; exposi-

ção a

Fadiga física; afecções músculo-
-esqueléticas, (bursites, tendinites,

poeiras orgânicas, a ácidos e 
a substâncias tóxicas.

dorsalgias, sinovites, tenossi-
novites); intoxicações agudas e 

crônicas; rinite; bronquite; vômitos; 
dermatites ocupacionais; apaga-

mento das digitais.

5. 

Na pulverização, 
no manuseio 

e na aplicação 
de agrotóxicos, 

adjuvantes, 
e produtos 

afins, incluin-
do limpeza de 
equipamentos, 
descontamina-
ção, disposição 

e retorno de reci-
pientes vazios.

Exposição a substâncias quí-
micas, tais como: pesticidas 
e fertilizantes, absorvidos por 

via oral, cutânea e respiratória.

Intoxicações agudas e crônicas; 
poli-neuropatias; dermatites de 
contato; dermatites alérgicas; 

osteomalácias do adulto induzido 
por drogas; cânceres; arritmias 
cardíacas; leucemias e episódios 

depressivos.

6.

Em locais de 
armazenamento 

ou de benefi-
ciamento, no 

qual haja livre 
desprendimento 
de poeiras de 
cereais e de 

vegetais.

Exposição a poeiras e seus 
contaminantes.

Bissinoses; asma; bronquite; rinite 
alérgica; enfizema; pneumonia e 

irritação das vias aéreas superiores.
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7.

Em estábulos, 
cavalariças, cur-
rais, estrebarias 

ou pocilgas, 
sem condições 
adequadas de 
higienização.

Acidentes com animais e 
contato permanente com 
vírus, bactérias, parasitas, 

bacilos e fungos.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, si-
novites, tenossinovites); contusões; 
tuberculose; carbúnculo; brucelose; 

leptospirose; tétano; psitacose; 
dengue; hepatites virais; dermato-
fitoses; candidíases; leishmanioses 

cutâneas e cutâneo-mucosas e 
blastomicoses.

8.

No interior ou 
junto a silos de 
estocagem de 
forragem ou 
grãos com at-

mosferas tóxicas, 
explosivas ou 

com deficiência 
de oxigênio.

Exposição a poeiras e seus 
contaminantes; queda de 

nível; explosões; baixa pressão 
parcial de oxigênio.

Asfixia; dificuldade respiratória; 
asma ocupacional; pneumonia; 
bronquite; rinite; traumatismos; 

contusões e queimaduras.

9.

Com sinalizador 
na aplicação aé-
rea de produtos 

ou defensivos 
agrícolas.

Exposição a substâncias 
químicas, tais como: pestici-
das e fertilizantes, absorvi-
dos por via oral, cutânea e 

respiratória.

Intoxicações exógenas agudas e 
crônicas; polineuropatias; derma-
tites; rinite; bronquite; leucemia; 

arritmia cardíaca; cânceres; neuras-
tenia e episódios depressivos.

10.
Na extração 
e no corte de 

madeira.

Acidentes com queda de 
árvores, serra de corte, má-

quinas e ofidismo.

Afecções músculo-esqueléticas 
(bursites, tendinites, dorsalgias, 

sinovites, tenossinovites); esmaga-
mentos; amputações; lacerações; 
mutilações; contusões; fraturas; 
envenenamento e blastomicose.

11. Em manguezais 
e lamaçais.

Exposição à umidade; cortes; 
perfurações; ofidismo, e con-

tato com excrementos.

Rinite; resfriados; bronquite; 
envenenamentos; intoxicações 

exógenas; dermatites; leptospiro-
se; hepatites virais; dermatofitoses 

e candidíases.
Fonte: Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. 

É mister garantir ao menor o direito de não trabalhar e de não 
assumir a responsabilidade pelo seu sustento e pelo sustento de sua 
família; pelo contrário, é fundamental, na fase infantil, brincar, estudar 
e não exercer a vida laboral precocemente. Esses são fatores básicos 
que compõem o adulto de amanhã, consoante nos assegura Vianna et 
al. (2005, p. 1013-1014), nos incisos 

(I) o convívio familiar e os valores fundamentais que aí 
se transfundem; (II) o inter-relacionamento com outras 
crianças, que molda o desenvolvimento psíquico, físico 
e social do menor;
(III) a formatação da base educacional sobre a qual inci-
dirão aprimoramentos posteriores; 
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(IV) o convívio com a comunidade para regular as imo-
derações próprias da idade.
 

Todavia, é necessário que haja vontade política para que a le-
gislação brasileira seja, de fato, colocada em prática, especialmente 
no meio rural, endossando os direitos dessa população que se encon-
tra desamparada, se considerarmos as desigualdades regionais e so-
ciais de nosso país.  

Direitos de Cidadania: Políticas Públicas Sociais e o Sistema de 
Garantias de Direitos – SGD

No Brasil, desde a década de 1990, com o intuito de consolidar 
os direitos de cidadania da população infantojuvenil, o Estado inseriu 
políticas4 públicas e sociais para as pessoas que têm direitos e que 
estão em condição peculiar de desenvolvimento.

As políticas públicas têm relação direta com os espaços onde 
estão inseridas as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos.  
Já, a “[...] política social é sempre resultado de mediações complexas 
- socioeconômicas, políticas, culturais, e classes sociais que se movi-
mentam e disputam hegemonia na esfera pública e privada” (BEHRING, 
2000, p. 1). Assim como a política social garante o direito das pessoas 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ela também se 
concretiza por um sistema complexo e contraditório, o sistema hegemô-
nico do capital, seguido da dialética da lógica de mercado.  

Na esfera do Estado, os direitos das crianças e dos adolescen-
tes e da população em geral estão afiançados. No entanto, para que 
ocorra a formulação de novas políticas públicas, é preciso que haja 
por meio de programas, projetos, ações e serviços a intervenção do 
Estado (PEREIRA, 2009).

Nessa esteira, o Sistema de Garantias de Direitos tem como 
base o artigo 2º, cuja competência é:  

4 Conforme Pereira (2009, p. 90), política é “uma forma de regulação, não só ela, mas assim 
como tudo que lhe diz respeito - incluindo o Estado -, é dialeticamente contraditória, não con-
tendo apenas aspectos positivos”. Já, para Nogueira (2001. p. 26), política é “[...] onde os in-
divíduos e grupos postulam a condição de determinar a conduta, as orientações e as opções 
dos demais. Costuma ser praticada com base em um arsenal de recursos: por meio da força, 
da coesão, da ameaça, da sedução [...]. É um campo de luta, uma câmara que amplifica e 
viabiliza a disputa pelo controle dos mecanismos de comando e opressão, a ponto mesmo de 
muitas vezes levar os interesses à hostilidade, ao choque aberto, à guerra”.
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Art. 2º [...] promover, defender e controlar a efetivação 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, cultu-
rais, coletivos e difusos, em sua integralidade, em favor 
de todas as crianças e adolescentes, conforme o ECA, 
de modo que sejam reconhecidos e respeitados como 
sujeitos de direitos e pessoas em condições peculiares, 
de desenvolvimento; colocando-os a salvo de ameaças 
e violações a quaisquer de seus direitos, além de garan-
tir a apuração e reparação dessas ameaças e violações 
(BRASIL, 2006).

Ante o exposto, ressaltamos que o SGD tem três eixos em sua 
base de ação, sendo eles: “a promoção de direitos, a proteção e defe-
sa e o controle social”. O eixo da promoção envolve a formulação de 
programas e projetos, cujo foco é o atendimento voltado para as ne-
cessidades da população infantojuvenil, mediante políticas públicas, 
sobretudo as sociais. Assim sendo,

[...] deve-se dar de modo transversal, articulando todas 
as políticas públicas. Nele, estão os serviços e progra-
mas de políticas públicas de atendimento dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, de execução de 
medidas de proteção de direitos e de execução de medi-
das socioeducativas. Os principais atores responsáveis 
pela promoção desses direitos são as instâncias gover-
namentais e a sociedade civil que se dedicam ao atendi-
mento direto de direitos, prestando serviços públicos e/
ou de relevância pública, como ministérios do governo 
federal, secretarias estaduais ou municipais, fundações, 
ONGs entre outros. Exemplo: Conselhos de Direitos, in-
cluídos toda a área da Assistência Social, Educação e 
Saúde (CALS, 2007, p. 12-13).

Por conseguinte, a concretização universal dos direitos das 
crianças e dos adolescentes só é possível com a colaboração de pro-
gramas assistenciais e com a administração de políticas públicas, par-
tindo dos resultados existentes. 

O eixo da Proteção e Defesa atua em prol da responsabiliza-
ção do Estado, da sociedade em geral, incluindo as famílias que têm 
seus direitos violados, seja de forma individual seja de forma coletiva, 
tendo por atribuição:

[...] cessar as violações de direitos e responsabilizar o 
autor da violência. Tem entre os principais atores, os 
Conselhos Tutelares, o Ministério Público Estadual e Fe-
deral (Centros de Apoio Operacionais, Promotorias es-
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pecializadas), o Judiciário (Juizado da Infância e Juven-
tude, as Varas Criminais especializadas, as Comissões 
Judiciais de Adoções), a Defensoria Pública do Estado 
e da União, e os órgãos da Segurança Pública, como 
Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária, Guarda Muni-
cipal, Ouvidorias, Corregedorias e Centros de Defesa de 
Direitos entre outros (CALS, 2007, p. 12-13).

O eixo de controle social existe para averiguar se, de fato, as 
normas constitucionais e infraconstitucionais de defesa de direitos das 
crianças e dos adolescentes estão sendo desempenhadas. Lembra-
mos que o controle deve ser realizado pela sociedade civil organiza-
da e pelas instâncias públicas colegiadas, conforme entendimento de 
Cals (2007) por:

[...] acompanhamento, avaliação e monitoramento das 
ações de promoção e defesa dos direitos humanos de 
crianças e de adolescentes, bem como dos demais ei-
xos do sistema de garantia dos direitos. O controle se 
dá, primordialmente, pela sociedade civil organizada e 
por meio de instâncias públicas colegiadas, a exemplo 
dos conselhos (CALS, 2007, p. 12-13).

Além disso, é importante ressaltar que o eixo do controle so-
cial não pode ser analisado e pensado de forma independente, o que 
é, para Garcia et al. (1999, p. 208), o eixo principal, uma vez que é o 
campo no qual a sociedade civil está colocada, e ainda esclarece que: 

este eixo não aparece explicitamente na letra do Esta-
tuto, mas a sua existência é condição fundamental para 
a intervenção no campo da garantia de direitos, seja no 
eixo da promoção seja no eixo da defesa. A ANCED26 e 
os Centros de Defesa devem integrá-lo com prioridade e 
em primeiríssimo lugar; isto é a condição para a legitimi-
dade e intervenção nos outros eixos do Sistema, previs-
tos no Estatuto. Esse é o campo da organização social, 
da mobilização social (GARCIA et al., 1999, p. 208).

Porém, consoante nos esclarece Leal e Andrade (2005, p. 37), 
não é porque tem um SGD, embora seja um bom início, que o cumpri-
mento de metas políticas esteja consolidado, “não é garantia certa de 
execução dessas políticas, já que são muitos os municípios brasileiros 
que não dispõem dos recursos financeiros capazes de materializar es-
sas ações em resultados visíveis na vida das pessoas”. 



151

Nesse viés, Volpi (1997, p. 8) reforça que, na atualidade, ainda 

observamos que as crianças e os adolescentes do Brasil 
representam a parcela mais exposta às violações de di-
reitos pela família, pelo Estado e pela sociedade, exata-
mente ao contrário do que define a Constituição Federal 
e suas leis complementares. Os maus-tratos, o abuso e 
a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil, as 
adoções irregulares, o tráfico internacional e os desapa-
recimentos, a fome, o extermínio, a tortura e as prisões 
arbitrárias, infelizmente, ainda compõem o cenário por 
onde desfilam nossas crianças e adolescentes (VOLPI, 
1997, p. 8).

Nesse entendimento, ao se tratar de violência sexual intrafami-
liar5, os agressores escolhem a população infantojuvenil, do sexo fe-
minino, como suas principais vítimas por conta das relações de poder 
e de obediência à autoridade paterna, de modo a coagir e fragilizar 
ainda mais a referida população. Convém salientar, também, que o 
envolvimento de toda a sociedade se configura primordial para a efe-
tivação de políticas públicas, mas não é somente isso, é necessário 
que haja investimentos robustos para a prevenção de casos de viola-
ção dos direitos.      

Assim, após termos discorrido sobre a violão dos direitos da 
população infantojuvenil, apresentaremos a seguir as discussões e os 
resultados encontrados.

Discussão e Resultados  

A agricultura familiar no meio rural, responsável pela produção 
de alimentos saudáveis, os quais colaboram com a soberania alimen-
tar e com o desenvolvimento de práticas ambientais diferenciadas, se 
comparada à agricultura de commodities6, é uma das principais ver-
tentes da sociedade atual. Vale destacar que, mais do que uma sim-
ples forma de organização social e familiar, ela pode ser entendida 

5  Para Azevedo e Guerra (2022, p. 12) Violência intrafimiar pode ser conceituada por “Todo ato 
ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes 
que — sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima — implica, de um 
lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, numa coisificação 
da infância, isto é, numa negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados 
como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”. 

6  Saiba mais, acesse: <https://www.mercadosagricolas.com.br/inteligencia/o-que-sao-commo-
dities/>. Acesso em: 14 de março de 2022.

https://www.mercadosagricolas.com.br/inteligencia/o-que-sao-commodities/
https://www.mercadosagricolas.com.br/inteligencia/o-que-sao-commodities/
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como um modo de vida específico, construído ao longo da vida dos 
que dela são partícipes. 

Nesse sentido, defende-se que a agricultura familiar não pode 
ser apenas definida pelo trabalho familiar ou pelo tamanho da proprie-
dade; pelo contrário, ela é mais ampla. Logo, a unidade familiar não 
representa somente lugar de produção de alimentos, mas sim, o local 
de pertencimento e de abrigo dos indivíduos vinculados a esse cená-
rio. De forma geral, ocupa destaque como o espaço onde a família 
vive, e as crianças crescem e aprendem valores inerentes (PLOEG, 
2014).  Porém, em muitas regiões do país, o Trabalho Infantil no seio 
da agricultura familiar brasileira representa um problema estrutural re-
conhecido, podendo ser aplicado nas estruturas institucionalizadas e 
organizadas, tanto da “família como dos sistemas econômicos, cul-
turais e políticos que conduzem à opressão determinadas pessoas a 
quem se negam vantagens da sociedade, tornando-as mais vulnerá-
veis ao sofrimento e à morte” (Boulding apud Minayo e Souza, 1998).

Com esse olhar, a política de assistência relacionada à infância 
e à adolescência deve atender, fundamentalmente, os direitos básicos 
das crianças e dos adolescentes, tais como: moradia digna, alimen-
tação adequada, fácil acesso à educação de qualidade, pois se con-
figuram elementos importantes para que essa população cresça com 
saúde e segurança. Quando os direitos básicos forem de fato asse-
gurados, dificilmente chegaremos ao ponto de precisar buscar enca-
minhamentos urgentes para o Programa de Proteção Especial, PES, 
fato esse que não elimina a participação de mecanismos dos autores 
sociais que trabalham com o Sistema de Garantias de Direitos – SGD. 

Dessa forma, o mais complexo nesta relação, é que para além 
das legislações que proíbem o Trabalho Infantil, como por exemplo, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado pela Lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990, há muitos elementos socioculturais e tradições 
envolvidas nesta questão.  

Em muitos casos, desde cedo, os pais acreditam que o traba-
lho para crianças e jovens de pouca idade, compreendido como “aju-
da”, é importante para a transmissão de saberes e práticas campo-
nesas, pois entendem que o labor não interfere na formação escolar 
tampouco no desenvolvimento das crianças. Assim, pautado em cos-
tumes tradicionais, a maioria das famílias atribui às novas gerações o 
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trabalho rural como elemento fundamental de socialização, porquanto 
muitos agricultores oferecem críticas à legislação voltada à proteção 
da criança e do adolescente (MARIN; VENDRUSCOLO, 2010; MARIN 
et al. 2013). 

Nota-se, pois, que o Trabalho Infantil na agricultura familiar7 é 
proveniente de um longo processo histórico, que passou a ser com-
preendido como um princípio de vida digna e que possui seus desdo-
bramentos como resultado da crise do capitalismo industrial8, o qual 
colaborou para uma série de situações de extrema pobreza e desigual-
dades socioeconômicas no meio rural e no meio urbano de nosso país. 

No entanto, seguindo esse pensamento, é fundamental realçar 
que tais costumes apagam o brilho da infância e colocam muitas crian-
ças e adolescentes em condições precárias de vida e de desenvolvi-
mento. Para fins de esclarecimento, o Trabalho Infantil é qualquer tipo 
de prática ou atividade destinada às crianças de forma que as prive 
“[…] de sua infância, de seu potencial e de sua dignidade, e é prejudi-
cial ao seu desenvolvimento físico e mental” (OIT, 2022, p.1). 

Portanto, como se percebe, engloba a reconsideração das di-
versas práticas que causam além de prejuízos físicos, prejuízos cogni-
tivos. Ademais, ao que tudo indica, o Trabalho Infantil se vale de uma 
prática embutida e invisibilizada nas famílias rurais mais pobres, que 
necessitam de mão de obra e desempenham os trabalhos junto com 
os pais, especialmente onde não há muitos recursos, sobretudo há a 
ausência de fiscalização. 

No Brasil, Segundo Marin (2006), o Trabalho Infantil começou 
nas primeiras décadas do século XX, no início do processo industrial, 
tornando-se um problema social muito complexo.  
7   Assim como bem nos assegura, Cabral (2020, p. 127), “o trabalho infantil nas cadeias pro-

dutivas da agricultura familiar resulta de um complexo conjunto de causas que atuam signifi-
cativamente na iniciação ao mundo do trabalho. A principal causa do trabalho infantil nas ca-
deias produtivas da agricultura familiar no país é, inegavelmente, a situação de pobreza que 
abrange parcela significativa da população, de modo especial no meio rural. A perpetuação 
do trabalho infantil nas cadeias produtivas da agricultura familiar também decorre da cultura 
que o naturaliza, por meio de mitos como “é melhor trabalhar do que roubar”, “o trabalho da 
criança ajuda a família”, “é melhor trabalhar do que ficar nas ruas”, “trabalhar desde cedo acu-
mula experiência para trabalhos futuros”, “é melhor trabalhar do que usar drogas” e “trabalhar 
não faz mal a ninguém”, pois ao dignificar o trabalho realizado na infância, atribuindo a ela 
caráter moralizador e emancipatório, nega as consequências que dele decorrem as crianças 
e os  adolescentes”. 

8  O capitalismo industrial surgiu na segunda metade do século XVIII, e nesse período novo do 
sistema econômico, aconteceram revoluções políticas e tecnológicas. Após esse período, no 
século XIV ocorreu uma lenta superação do capitalismo comercial (mercantilismo), e vigora 
até a presente data. 
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Conforme Peres (2006), em pleno século XXI, existem milha-
res de crianças e adolescentes que ainda continuam trabalhando nos 
setores agrícolas e nas cadeias produtivas, assim como na prestação 
de diversos serviços gerais, de forma autônoma, incluindo a atividade 
comerciária. 

 Além disso, o Brasil como um país diverso e amplo em aspec-
tos geográficos que é, enfrenta grandes desafios, tanto na implemen-
tação de políticas adequadas, quanto em outros problemas indireta-
mente relacionados ao Trabalho Infantil9, como impactos psicológicos 
e acidentes de trabalho, por exemplo. 

Contudo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 1992 a 2015, houve redução de aproximada-
mente 65% no número de crianças e de adolescentes em condição 
de Trabalho Infantil (IBGE, 2015). Todavia, embora isso represente 
um avanço importante, é fundamental considerar que ainda há uma 
deficiência muito grande de dados atualizados, vez que existem atual-
mente muitas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 
os quais estão praticamente à mercê de diversos tipos de exploração 
ou maus-tratos. Mas, de acordo com os dados da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), publicados no relatório “Trabalho Infantil: 
estimativas globais 2020, tendências e o caminho a seguir”, desde 
2016, o panorama global do Trabalho Infantil está praticamente estag-
nado, fato este que se constata na Figura 1. 

9   No cotidiano, continua enfrentando a ausência de políticas públicas in loco que venham 
atender, de fato, o processo de socialização, o acesso adequado à educação, sobretudo o 
desenvolvimento socioeconômico de um país, incluindo a distribuição de renda. 
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Figura 1. Número e porcentagem de crianças de 5 a 17 anos em Tra-
balho Infantil e trabalhos perigosos10

Fonte: OIT (2021).

Neste sentido, imprescindível se faz construir um movimento 
de enfrentamento ao problema do Trabalho Infantil, em especial, na 
área rural, onde se localiza um dos principais impasses deste sécu-
lo. Tal apontamento se justifica pelo fato de se tratar de uma prática 
aceita por parte da sociedade, tornando-se praticamente naturalizada 
em grande parcela do país, pela carência de garantia dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Consoante os direitos englobados no ECA (BRASIL, 1990), o 
Trabalho Infantil opõe-se aos Direitos Fundamentais da Pessoa Hu-
mana, expressando descrédito às condições das crianças e dos ado-
lescentes enquanto sujeitos de direitos, pois quando são inseridos no 
trabalho de forma precoce, suas possibilidades de desenvolvimento 
social, cognitivo, biológico, intelectual se tornam limitadas (BRASIL, 
1990). 

Dentro dessa perspectiva, infere-se que o Trabalho Infantil ten-
de a influenciar o processo de escolarização das crianças, podendo 

10  Trabalho perigoso corresponde a qualquer atividade que coloca em perigo o bem-estar físico, 
mental ou moral da criança ou do adolescente (OIT, 2022).
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prejudicar o desempenho escolar, já que a evasão os impossibilita de 
acessar processos de ensino formais e estabelecer novas relações 
sociais, por exemplo. Nessa lógica, o Trabalho Infantil fica associado 
ao baixo rendimento, à dificuldade de concentração pelas longas jor-
nadas de trabalho, ao cansaço, à sobrecarga, à baixa estima, entre 
outros, conforme afirmação de Conde, Pereira e Gontarczyk (2019). 

Sendo assim, no intuito de responder ao objetivo de nossa pes-
quisa, elaboramos uma síntese apresentando o contraponto de diver-
sos autores que trazem alguns conceitos, sendo eles: os principais im-
pactos que o Trabalho Infantil desenvolvido por crianças na agricultura 
familiar tem sobre o seu processo de educação/aprendizagem/evasão 
escolar, conforme ilustração no Quadro 1: 

Quadro 1. Relação do Trabalho Infantil no processo de educação es-
colar dentro da agricultura familiar   

Autor e Ano Impactos do Trabalho Infantil no processo de educação escolar

Cabral 
(2020)

A exploração do trabalho infantil afeta o desenvolvimento educacional de crian-
ças e de adolescentes, principalmente nas épocas de colheita ou plantio, in-
terferindo no desempenho escolar e gerando excesso de faltas ou até mesmo 
a evasão escolar. 

Cruz e Flach 
(2020)

O trabalho infantil na fumicultura reincide a lógica capitalista, de exploração e 
perpetuação do trabalho, o que resulta em uma formação educacional defici-
tária.

Vasconcelos 
(2020)

No nordeste do Brasil, o trabalho infantil é um fenômeno que tem quebrado o 
processo de escolarização de muitas crianças, razão pela qual há o abandono 
definitivo ou o atraso significativo no processo de desenvolvimento dos alunos. 

Marin (2018)

Submissão da criança ao trabalho infantil e extensas jornadas prejudicam a 
saúde, e o desempenho escolar, principalmente pelo fato de que as crianças e 
os adolescentes gastam tempo e energia no trabalho, o que dificulta os estu-
dos escolares, levando essa população ao abandono escolar. 

Guerra 
(2015)

Constata-se no cotidiano escolar que o trabalho infantil realizado pelas crian-
ças e pelos adolescentes na agricultura familiar desencadeia prejuízos para o 
desempenho físico e psicológico dessa população, comprometendo a aprendi-
zagem de conteúdos curriculares.

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

Nessa situação, a exploração do Trabalho Infantil de crianças e 
de adolescentes resulta em muitos impactos sobre o processo de edu-
cação escolar, com implicações e efeitos de curto e longo prazo, que 
reduzem as chances de aprendizado e os torna vulneráveis a diversas 
situações, como problemas de saúde física e mental, jornadas de tra-
balho intensas e outros. Além disso, muitos precisam dividir seu tempo 
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entre trabalho e estudo, e isso tende a refletir diretamente nos índices 
escolares, na socialização e, até mesmo, fortalecer os números da 
evasão escolar no meio rural. Por outro lado, obviamente, o Trabalho 
Infantil impede que as crianças e adolescentes possam usufruir de 
seus direitos fundamentais, como a educação de qualidade, o brincar, 
entre outras atividades sociais inerentes, por exemplo. Isso infringe a 
construção de uma vida mais saudável e se opõe ao próprio Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que reafirma os direitos a serem inte-
gralizados, pois conforme o ECA (BRASIL, 1990), é de encargo “[...] 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos” (Art. 4º), 
além de assegurar em sua esteira, que as crianças ou os adolescen-
tes, não sejam de forma alguma “objeto de qualquer forma de negli-
gência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e 
de opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais” (Art. 5º).

Na dinâmica desse impasse que assola diversos países, re-
giões e municípios, as crianças e adolescentes, além de estarem pri-
vadas de viver de forma saudável nesses espaços, também expe-
rimentam a vida adulta precocemente. Ou seja, além dos impactos 
escolares, eles são forçados a agir como adultos nas práticas laborais, 
auxiliando na manutenção financeira da família e assumindo respon-
sabilidades que podem afetar não apenas o indivíduo, mas também 
causar problemas maiores a todo o país. 

Trata-se, então, de um problema estrutural e multidimensional 
que requer a reestruturação das políticas públicas, no sentido de ade-
quá-las às regionalidades, considerando as diversas facetas e valores 
defendidos na agricultura familiar brasileira. Assim, a escola tem um 
espaço importante na vida das crianças e dos adolescentes e, saben-
do disso, “muitos agricultores familiares entendem que a Instituição 
Escolar tem papel relevante na educação das novas gerações” (MA-
RIN, 2018, p. 55), fato esse que evidencia a necessidade de evitar ge-
neralizações sobre o Trabalho Infantil no meio rural. 

Nesta perspectiva, a noção de Trabalho Infantil demonstra uma 
forma de perpetuação de práticas culturais e geracionais que se ins-
tauraram em muitas famílias brasileiras. Além disso, é preciso con-
siderar que, apesar da redução dos índices de Trabalho Infantil no 
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Brasil, verificamos que é nas parcelas mais pobres do meio rural, que 
crianças e adolescentes são explorados. E é daí que advêm traumas 
físicos, psicológicos, educacionais e outros, muitas vezes, com conse-
quências irreversíveis. 

Ademais, cabe destacar que a erradicação do Trabalho Infan-
til faz parte de um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da 
Agenda 2030 (ONU, 2015), sendo que no objetivo 8, que trata do Tra-
balho Decente e Crescimento Econômico existe uma meta específica, 
sob o número 8.7, a qual reforça a existência desse impasse e exige 
a mobilização sociopolítica e intersetorial para combatê-la. Por isso, 
é fundamental que os setores em conjunto com as Instituições contri-
buam para a elaboração de estratégias práticas e localizadas, volta-
das à promoção do combate ao Trabalho Infantil que impede muitas 
crianças e adolescentes de sonhar e viver. 

Considerações Finais 

Neste estudo, tratamos do Trabalho Infantil no cenário da agri-
cultura familiar, e sua influência no processo de educação/aprendi-
zagem/ e evasão escolar das crianças e dos adolescentes. Verifica-
mos que esta prática vai totalmente na contramão do que é defendido 
nas legislações, como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, na limitação ou na garantia dos direitos bá-
sicos dos envolvidos, pois muito embora eles tenham sido considera-
dos pessoas de direitos a partir desses marcos legais brasileiros, os 
seus direitos ainda são violados.

Portanto, diante disso, lembramos que o Trabalho Infantil re-
presenta um entrave que causa impactos diretos na vida das crianças 
e dos adolescentes, tais como: baixo desempenho escolar, reprova-
ções, evasão escolar – sendo este o mais comum no meio rural. Ain-
da, o Trabalho Infantil traz problemas físicos e psicológicos, ou até 
mesmo acidentes graves. No que diz respeito à agricultura familiar, 
apesar de também ser compreendido como um processo de trans-
missão de saberes tradicionais, envolve, em muitos casos extremos, 
a inversão de papéis, pois as crianças assumem cargas de trabalho 
extensivas e serviços pesados, principalmente para auxiliar na manu-
tenção socioeconômica das famílias mais pobres que vivem no meio 
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rural. Entretanto, defendemos neste estudo que a preservação e a 
transmissão dos valores da agricultura familiar são extremamente ne-
cessárias, desde que se respeitem os direitos das crianças e dos ado-
lescentes. Verificamos, também, que em regiões do Brasil, o Trabalho 
Infantil dentro da agricultura familiar brasileira é um problema estrutu-
ral reconhecido na literatura. 

Assim, nossos estudos traduzem a importância de o Estado fis-
calizar e combater o Trabalho Infantil no meio rural, quer pela reestru-
turação das políticas públicas quer pela mobilização prática de diver-
sos atores, em um movimento que não seja capaz apenas de resolver 
pontualmente o problema do Trabalho Infantil, mas que haja acompa-
nhamento e aplicabilidade da Lei. 

No entanto, verificamos algumas limitações, visto que, embora 
nosso estudo apresente um breve panorama sobre a temática, enten-
dida como complexa, não foi possível contemplar todos os aspectos 
que envolvem as práticas que violam os direitos das crianças e dos 
adolescentes que vivem no meio rural. Por fim, percebemos que tal 
assunto não está esgotado e, por conta disso, sugerimos pesquisas 
com revisão sistemática da literatura, contemplando coleta de dados 
primários na agricultura familiar, a fim de verificar, especificamente, 
quais as demais relações existentes entre o Trabalho Infantil e a Edu-
cação.  
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RESUMO
A pesquisa explora a relação entre as crianças e a violência no meio da 
epidemia de covid-19 do Brasil.  O presente estudo tem como objetivo 
apresentar violência infanto-juvenil em tempos de pandemia, visando 
responder a seguinte problemática: como a políticas de prevenção e 
enfrentamento contribui para a proteção desses indivíduos em tempo 
de isolamento social? Para que tal questão fosse respondida a meto-
dologia utilizada se baseou através de estudos de revisão bibliográfi-
cas no qual abordava sobre o assunto de violência a criança e ado-
lescente no período de pandemia e como as políticas de prevenção 
e enfrentamento vem atuando para resolver tais problemas. Todavia 
diante dos resultados encontrados a respeito da temática, acredita-se 
que o período de isolamento social induzido pelo novo coronavírus 
emerge como uma área potencial de investigação dentro do tema da 
violência infantil, dado que a distância entre espaços públicos como 
escolas e serviços de apoio à criança pode colocar algumas crianças 
em risco e vulneráveis à violência. Esta pesquisa, que é parte de um 
esforço maior, coletará e avaliará informações sobre violência infantil 
em pandemias que têm sido divulgadas na mídia e publicadas em es-
tudos científicos, a fim de determinar se o confinamento resultou em 
um aumento nas estatísticas de agressividade.
Palavras-chaves: Infância, adolescência, violência, pandemia do Co-
vid-19, políticas de prevenção e enfrentamento.

CAPÍTULO 8

VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: POLÍTICAS DE PREVENÇÃO 

E ENFRENTAMENTO
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ABSTRACT
The research explores the relationship between children and violence in 
the midst of Brazil’s covid-19 epidemic.  This study aims to present child 
and adolescent violence in times of pandemic, seeking to answer the 
following problem: how do prevention and coping policies contribute to 
the protection of these individuals in times of social isolation? In order to 
answer this question, the methodology used was based on bibliographic 
review studies that approached the subject of violence against children 
and adolescents during the pandemic period and how the prevention 
and confrontation policies have been acting to solve such problems. 
However, given the results found on the subject, it is believed that the 
period of social isolation induced by the new coronavirus emerges as a 
potential area of investigation within the theme of child violence, given 
that the distance between public spaces such as schools and child su-
pport services may put some children at risk and vulnerable to violence. 
This research, which is part of a larger effort, will collect and evaluate 
information about child violence in pandemics that has been reported 
in the media and published in scientific studies in order to determine if 
confinement has resulted in an increase in aggression statistics.
Keywords: Childhood, adolescence, violence, Covid-19 pandemic, 
prevention and coping policies.

Introdução

O infanticídio era anteriormente empregado como abuso infan-
til nos tempos antigos para destruir crianças nascidas com defeitos, 
equilíbrio de gênero, razões religiosas, medidas econômicas durante 
tragédias graves, ou porque elas eram incapazes de suportar longas 
viagens. Crianças eram assassinadas ou abandonadas para morrer 
de desnutrição ou eram comidas por animais nos tempos antigos, e o 
pai tinha a autoridade de reconhecer ou negar seu direito à vida como 
criança (SCHERER, 2009).

Ao longo da história, a Idade Média tem sido ligada ao abuso 
de crianças, notadamente na Europa. Durante este tempo, os estu-
dantes sem família e considerados indesejáveis pela sociedade eram 
atendidos pelas “faculdades”, onde eram frequentemente humilhados 
(SCHERER, 2009).
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Até 1959, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas es-
tabeleceu a inovadora Declaração Universal dos Direitos da Criança 
para garantir que toda criança tenha a chance de crescer saudável, 
segura e livre de abusos e negligências. Além disso, o tratado estabe-
leceu o direito de cada criança a uma infância livre do medo do aban-
dono ou da exploração sexual, que foram todos articulados na Decla-
ração dos Direitos da Criança (ASSIS; CONSTANTINO, 2003).

Todos nós somos afetados pelo abuso infantil como sociedade, 
independentemente de nossa posição social (MINAYO, 2006). Infeliz-
mente, este não é um tema contemporâneo, mas um tema de longa 
data, complicado e contraditório. Porque a sociedade que mantém a 
violência tem uma história, e porque a violência pode aumentar ou di-
minuir de intensidade com base na estrutura social em nível coletivo 
e individual, assim como os interesses atendidos, ela é considerada 
histórica (MINAYO, 2006).

É visto como um problema global que afeta toda a sociedade e 
se estende além das fronteiras nacionais e internacionais (FERRIANI 
et al, 2004). Como consequência, a violência é vista como um proble-
ma significativo de saúde pública (DAHLBERG; KRUG,2006).

É por isso que a OMS define a violência como «o uso intencio-
nal de força física ou poder real ou ameaçado contra si mesmo, ou-
tro(s) ser(es) humano(s), ou um grupo ou comunidade» que pode ou 
não resultar em lesões corporais, danos à saúde mental ou ao bem-
-estar, incapacidade ou privação (OMS, 2002).

A violência contra crianças ocorre em toda uma faixa etária des-
sa população e pode ser classificada de acordo com o tipo de maus-
-tratos, sexo, localização e infrator(es).

O estudo brasileiro mostrou vários tipos de abuso infantil, in-
cluindo tratamento físico, sexual, emocional e negligente (RATES et 
al.,2015; NUNES; SALES, 2016; MALTA et al, 2017).

Em 2017, o Brasil documentou 126.230 ocorrências de violên-
cia contra crianças e adolescentes de 12 a 19 anos, representando 
42% de todos os incidentes relatados no país. (BRASIL,2017).

De acordo com o relatório anual da Disque Direitos Humanos 
para 2019, 86.837 queixas de violação dos direitos da criança e do 
adolescente foram apresentadas no Brasil em 2019. 38% estão asso-
ciadas à negligência, 23% à violência psicológica, 21% à violência fí-



167

sica, 11% à violência sexual, 3% à exploração/trabalho infantil e 3% a 
outras queixas violentas; 38% estão associadas a todas as anteriores. 
De acordo com as estatísticas, o número de queixas aumentou em 
13,9% entre 2016 e 2017 (BRASIL,2020).

Em 2011, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 
informou que a negligência foi o tipo mais comum de violência con-
tra crianças menores de dez anos (43,1%), seguido por abuso físico 
(33,3%). (BRASIL, 2013). Segundo o estudo, as crianças de 5 a 9 
anos são as mais suscetíveis à violência, seguidas pelas crianças de 
1 a 4 anos (PFEIFFER et al., 2011; WAISELFISZ, 2012).

Quando se trata de onde ocorre a violência contra crianças, 
descobriu-se que ela pode ocorrer em vários locais, incluindo a própria 
casa da criança, bem como fora dela, por familiares e amigos próxi-
mos (MINAYO, 2003). Enquanto um adulto próximo deve vigiar, prote-
ger e assistir a criança, o agressor é aquele que prejudica o bem-estar 
da vítima (SANCHEZ; MINAYO, 2006).

Como resultado, o comportamento de uma criança que foi ex-
posta à violência é frequentemente atribuído a uma doença mental ou 
a um mau feitio. Outros sintomas médicos comuns incluem anorexia, 
falta de apetite, umidade noturna (xixi na cama), e problemas intesti-
nais ou respiratórios. Eles também enfatizam “baixa autoestima, com-
portamento agressivo e problemas de relacionamento” como “conse-
quências” da violência contra crianças (ALBERTON, 2005). Mesmo 
após a idade adulta, estes efeitos podem continuar (NEMEROFF, 
2016).

Enquanto as instituições responsáveis pela denúncia de vio-
lência estão investindo em políticas públicas, a prática da denúncia de 
violência ainda é uma ocorrência relativamente recente, tornando im-
possível avaliar o escopo total da questão” (MARTINS, 2010). Como 
resultado, especialistas devem ser educados para melhorar a notifi-
cação de eventos, de modo que os dados possam ser utilizados para 
criar perfis epidemiológicos nacionais e assim obter uma melhor com-
preensão de quantas crianças são abusadas a qualquer momento em 
um país específico (EGRY et al., 2017).

O perfil desta violação de saúde deve ser definido em uma va-
riedade de contextos a fim de implementar estratégias que efetiva-
mente apoiem sua redução (UNICEF, 2017). E, com base nestas qua-
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lidades, desenvolver políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade 
das crianças a todas as formas de violência.

Desenvolvimento 

Quando os adultos não protegem as crianças e/ou adolescen-
tes, Guerra (2008) argumenta que eles violam sua autoridade e dever 
de protegê-los ao mesmo tempo em que objetivam a infância através 
de seu tratamento como objetos, o que viola o direito das crianças e 
adolescentes de serem tratados como seres humanos com seus pró-
prios direitos e dignidade.

Há inúmeras maneiras pelas quais a violência pode afetar o 
desenvolvimento de uma criança, incluindo a dificuldade de aprender 
ou crescer como adultos com baixa tolerância à frustração, compor-
tamento agressivo para com os colegas e outras pessoas, dificuldade 
de administrar suas próprias emoções e repetição da violência con-
tra outras crianças ou seus próprios filhos, para citar algumas, todas 
elas apoiam a tendência fenomenológica. É lógico inferir que crianças 
que foram abusadas ou que não foram expostas a fortes modelos de 
relações interpessoais saudáveis são mais propensas a se desenvol-
verem como agressoras do que crianças que cresceram em um am-
biente amoroso.

Quando se trata de agressão à criança, é importante lembrar 
que, apesar de ter sido provado que ela tem um impacto prejudicial 
na vida das crianças (PLATT et al., 2018; TURNER et al., 2018), este 
risco à saúde é predominante e amplamente tolerado em uma ampla 
variedade de culturas em todo o mundo (UNICEF, 2017).

Segundo o Disque 100, que reúne estatísticas sobre queixas 
de violência no Brasil, as mulheres são as vítimas mais frequentemen-
te denunciadas de abuso doméstico. As de oito a onze anos são as 
mais suscetíveis, seguidas pelas de quatro a sete anos e as de doze 
a catorze anos (BRASIL, 2015).

De acordo com uma pesquisa realizada em 2011 no Brasil, os 
pais foram os perpetradores mais frequentes de violência doméstica 
contra as mulheres. Os crimes violentos eram frequentemente repeti-
dos, e o infrator teria consumido álcool em um de cada quatro casos. A 
negligência foi o tipo de abuso mais frequentemente relatado, seguido 
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de ataques físicos, sexuais e psicológicos, assim como ameaças de 
danos. Os rapazes são mais propensos que as meninas a serem víti-
mas de abuso físico e sexual (RATES et.al, 2015).

Segundo o Brasil, os familiares, principalmente pais e mães, 
assim como outros parentes, assim como amigos, vizinhos e conheci-
dos, são os perpetradores mais frequentes de violência contra crian-
ças (2010). De acordo com este mesmo relatório, o lugar mais fre-
quente de violência é o lar.

Quando um casamento se separa, é mais provável que a crian-
ça fique com a mãe, que está fisicamente mais próxima da criança, 
e esta proximidade, de acordo com uma segunda pesquisa, é um fa-
tor de risco para o desenvolvimento da violência. Esta proximidade 
com a criança pode explicar porque a mãe foi caracterizada como a 
maior agressora (CARVALHO et al, 2009). De acordo com uma pes-
quisa, 65.672 relatórios foram feitos no Sistema de Informação sobre 
Doenças Notificáveis (SISN) de Santa Catarina entre 2015 e 2019. 
(SINAN). Crianças e adolescentes respondem por cerca de 38% des-
ses incidentes (SANTA CATARINA, 2020).

Entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2020, o SINAN recebeu 
1.851 reclamações de 136 dos 295 municípios catarinenses, alegan-
do ou verificando incidentes de agressividade contra outros ou violên-
cia contra si mesmo entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. 
Esta categoria de abuso incluiu abandono ou negligência, abuso físi-
co, mental e sexual, bem como trabalho infantil (SANTA CATARINA, 
2020).

A legislação governamental brasileira protege adequadamen-
te as crianças e os adolescentes. Estas políticas foram formadas em 
1989, quando a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU) concordou em confirmar a adoção pelo Brasil da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A Constituição Fede-
ral brasileira (1988) antecipou esta tendência global e continha um ar-
tigo 227 sobre a importância da infância e da adolescência. Em 1990, 
o governo inovou novamente ao consagrar estas noções em um texto 
legislativo mais completo e preciso do que havia existido anteriormen-
te (UNICEF, 2015).

A política de proteção à criança e ao adolescente é apoiada 
por diretrizes que resultaram em uma verdadeira reestruturação insti-
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tucional, permitindo a organização dos serviços, a regionalização das 
ações e o estabelecimento de funções compartilhadas por diversas 
instâncias e setores da sociedade governamental e não governamen-
tal, possibilitando o atendimento em rede através de ações integra-
das. Segundo Custódio (2007a), apesar dos progressos, ainda exis-
tem inúmeros obstáculos a serem superados no combate à violência, 
demonstrando que este fenômeno, em todas as suas manifestações, 
deve se tornar uma prioridade para o setor da saúde, como eviden-
ciado por sua magnitude e impacto na qualidade de vida das pessoas 
(MINAYO et al., 2018).

Como visto pelas diversas questões que levantamos, a cam-
panha para proteger as crianças contra abusos faz parte de um mo-
vimento global mais amplo para a proteção dos direitos humanos. A 
luta não é pelo tratamento preferencial, mas por um tratamento que 
seja consistente com os princípios fundamentais da dignidade huma-
na que são os pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Ao invés de sermos tratados como cidadãos de segunda classe, que-
remos ser tratados como habitantes globais de primeira classe (ONU, 
2002). De acordo com os Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, isto 
é conseguido pela censura, ameaças, rejeição, condenação, restrição 
de acesso ao lazer e isolamento da criança e do adolescente. A ne-
cessidade dos adultos de satisfazer suas próprias necessidades mui-
tas vezes exige que eles considerem as crianças e adolescentes com 
desprezo, rejeição, ridicularização, repugnância ou mesmo punição.

Crianças e adolescentes ainda estão desenvolvendo seu sen-
so de autoconsciência, o que aumenta a perplexidade de tais rupturas 
na estrutura de domínio das pessoas envolvidas (BOURDIEU, 2004).

Como consequência, crianças abusadas sexualmente, espe-
cialmente as menores de 12 anos, são mais propensas a buscar cui-
dados profissionais para preocupações de saúde mental, têm uma 
avaliação negativa de sua própria saúde e precisam de hospitalização 
por doença mental com mais frequência do que crianças não abusa-
das (JENNY; CRAWFORD- JAKUBIAK, 2013).

Enquanto os profissionais de saúde devem colaborar para ofe-
recer cuidados a crianças e adolescentes vítimas de violência, o espe-
cialista que cria a primeira conexão deve idealmente administrar todo 
o curso da terapia. Embora mantendo um alto padrão ético e respon-
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sável de conduta, o profissional de saúde que primeiro identifica uma 
situação de violência em uma criança ou adolescente deve se engajar 
com sua equipe para estabelecer e executar um plano de tratamento.

De acordo com o Artigo 2 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), promulgado pela Lei 8.069/1990 em 13/07/90, as crian-
ças são aquelas que ainda não atingiram a idade de doze anos (BRA-
SIL 2015).

Dar prioridade máxima aos direitos das crianças e adoles-
centes como indivíduos em desenvolvimento é o objetivo do ECA da 
Constituição Federal, conforme descrito nos artigos 227 e 228. (1990, 
BRASIL).

O ECA reconheceu as crianças e adolescentes como “sujeitos 
de direitos” pela primeira vez em 30 anos. Ele identifica obrigações so-
ciais para a proteção e cuidado desses jovens brasileiros e enfatiza a 
necessidade de defender todos os seus direitos legais a fim de ajudá-
-los a atingir seu pleno potencial.

O artigo 13 do ECA exige que qualquer suspeita ou comprova-
ção de castigo físico, tratamento severo ou humilhante, ou abuso de 
crianças seja relatada aos conselhos tutelares locais, independente-
mente de serem tomadas medidas legais adicionais (BRASIL, 2012).

A jurisdição da ECA inclui vida, saúde, liberdade, respeito, dig-
nidade e família e comunidade. Além disso, são discutidos a culinária, 
educação, esportes, lazer, progressão no trabalho, as artes, e outros 
aspectos da cultura. De acordo com os ideais constitucionais de digni-
dade humana e primazia absoluta, é um instrumento crítico para pre-
servar os interesses da criança e do adolescente (SCHIMIDT, 2013).

Os adolescentes em lares adotivos não são imunes à necessi-
dade de proteção da polícia e dos serviços sociais, razão pela qual é 
fundamental proporcionar-lhes também um ambiente digno e seguro.

Crianças e adolescentes têm o direito de serem protegidos 
contra danos, assim como o direito a políticas sociais básicas univer-
salmente aplicáveis, tais como saúde e educação; b) políticas de as-
sistência social para os necessitados; c) políticas de proteção para 
aqueles que foram abusados ou negligenciados, assim como aqueles 
que estão em risco (BRASIL, 2010).

Estatísticas epidemiológicas globais e brasileiras revelam um 
aumento nos episódios de violência infantil, destacando a necessida-



172

de de exigir esforços de controle, incluindo comportamentos preven-
tivos, dos setores sociais relevantes, assim como especialistas em 
saúde, conselhos tutelares e outras partes interessadas (NUNES e 
SALES, 2016).

O ECA estabeleceu uma estrutura para o envolvimento cidadão 
em programas de assistência, incluindo a formação de conselhos mu-
nicipais, estaduais e nacionais para os direitos da criança e do adoles-
cente, bem como comitês para o discurso e o monitoramento em todos 
os níveis. Para garantir o sucesso da implementação da lei, uma nova 
fase foi iniciada: a desinstitucionalização, que é definida pela adoção 
de uma nova política que aumenta significativamente o engajamento 
quantitativo e qualitativo da sociedade na formação de políticas, no 
debate e na gestão e controle para a criança (BRASIL, 1990).

Em outras palavras, crianças e adolescentes vulneráveis são 
indivíduos que enfrentam uma série de ameaças sociais e pessoais 
(nas ruas, em casa ou pela ausência ou ineficácia das políticas públi-
cas). A qualidade da saúde e da alimentação, assim como o nível edu-
cacional da população, são alguns dos indicadores que podem ajudar 
a identificar as áreas de risco. Os direitos do ECA estão comprometi-
dos como consequência dessas dificuldades. Isto pode ser o resultado 
de atos ou omissões da sociedade ou do Estado, bem como das pró-
prias atividades da criança ou do adolescente.

Comentando o Brasil introduziu dois novos métodos para ouvir 
crianças e adolescentes em 2017: a escuta especializada e o teste-
munho único para crianças e adolescentes. O primeiro deve ser reali-
zado em frente ao corpo da rede de proteção e deve ser estritamente 
limitado ao que é necessário para que a missão da rede de proteção 
seja concluída. A segunda possibilidade é um depoimento especial, 
no qual a criança é levada perante um juiz ou autoridade policial para 
interrogatório. Os direitos da criança e os especialistas em entrevistas 
arbitrarão este depoimento, que ocorrerá de acordo com os desejos 
da criança. Se a criança for menor de sete anos e a vítima ou teste-
munha concordar, a autoridade competente e a vítima ou testemunha 
devem providenciar autorização para uma nova audiência especial. 
Para garantir a privacidade da criança ou adolescente vítima ou teste-
munha, a audiência especializada e o depoimento especial devem ser 
conduzidos em um ambiente adequado e acolhedor.
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Como consequência, a violência tem uma influência significati-
va na saúde e bem-estar das crianças, tornando o setor de saúde um 
local apropriado para identificar estas situações. Devido ao fato de 
ocorrer em um local privado e não deixar nenhuma evidência aparen-
te, este evento requer a preparação e a atenção de especialistas. Nu-
merosas crianças são admitidas no sistema de saúde apesar de seus 
sintomas não estarem relacionados à violência, uma vez que os pro-
fissionais de saúde devem notar os sintomas dessas crianças (LUNA, 
FERREIRA E VIEIRA, 2010).

Embora os profissionais de saúde sejam obrigados a relatar in-
cidentes de violência contra crianças e adolescentes, isto raramente 
ocorre. Quando se trata de participar de assuntos familiares, muitos 
profissionais temem retaliações; outros pensam que lhes falta o co-
nhecimento essencial para conduzir protocolos de notificação efica-
zes. As profissões de enfermagem e serviço social, cujos códigos de 
conduta proíbem instigar, participar ou conspirar de qualquer forma 
com abusos, indicam que esses profissionais devem estar preparados 
não apenas para identificar abusos, mas também para prestar assis-
tência vital às pessoas que tenham sido vítimas (BRASIL, 2007).

Considerações finais 

A pandemia aumentou a consciência das disparidades funda-
mentais de nosso país, que, apesar de sua natureza evidente, não são 
comumente abordadas numa base social. Isto tem graves consequên-
cias para a vida das crianças. A necessidade de isolamento social das 
crianças tem sido tratada através de uma série de medidas de prote-
ção em vez de uma abordagem unificada. Era concebível para famí-
lias socialmente prósperas manter seus filhos em casa, o que garantia 
sua segurança e saúde e assegurava que, apesar das consequências 
emocionais da separação social, essas crianças desfrutassem de uma 
infância. As crianças das classes mais baixas tiveram uma infância di-
fícil, o que se tornou ainda mais difícil devido à violência conjugal.

Crianças e adolescentes podem ter sentido um aumento do es-
tresse e da ansiedade como consequência das muitas mudanças da 
pandemia, que incluíram a suspensão das atividades escolares e de 
lazer e uma limitação em suas relações sociais. De acordo com estatís-
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ticas do Ministério dos Direitos Humanos, um relatório de 2018 revelou 
que a maioria da violência dirigida às crianças e adolescentes brasilei-
ros ocorre no ambiente doméstico. Isto não quer dizer que o ambiente 
intrafamiliar esteja sempre associado à proteção e ao cuidado.

A força física ou psicológica, incluindo a manipulação de com-
portamentos realizados contra a vontade da vítima ou mesmo na igno-
rância da vítima sobre o ato que constitui violência, é a expressão mais 
severa do controle de uma pessoa sobre outra. Numerosas crianças 
são expostas a abusos de poder por parte de cuidadores, inclusive 
como maus-tratos, abuso sexual, trabalho infantil e prostituição, que 
podem ter um impacto duradouro em sua vida pessoal, emocional, 
social e comunitária. Os papéis de gênero também têm um papel nes-
te tipo de violência. É concebível examinar a violência sexual contra 
crianças como um subtipo de violência relacionada ao gênero se a ve-
mos como um fenômeno que acontece dentro das relações de poder 
entre o masculino e o feminino, com o objetivo de gratificar o desejo 
daquele com maior poder (ARAJO, 2002; SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995).

É paradoxal que a casa, que deveria ser um santuário seguro 
para as crianças, seja muitas vezes o local do abuso. Antes da epide-
mia, a violência intrafamiliar era uma ocorrência frequente em casos de 
maus-tratos a crianças. Como a infância é definida por uma cultura cen-
trada no adulto que coloca a criança em uma posição de submissão e 
vulnerabilidade à violência, particularmente para meninas, o exame de 
várias formas de violência contra crianças corta as relações de poder 
entre homens e mulheres e entre adultos e crianças.

A questão do abuso infantil não tem preço para a família, para 
os profissionais da rede de proteção que se deparam com essas condi-
ções e, mais significativamente, para as próprias crianças. Além disso, 
ela cria um vazio na mente, tornando difícil lidar e/ou superar o assunto 
de qualquer maneira significativa. Muitos especialistas ficam imobiliza-
dos pela tensão causada pela violência, pois buscam remédios para ali-
viar a miséria e o sofrimento, bem como uma solução rápida.

Como resultado da epidemia, as famílias foram obrigadas a 
ajustar suas rotinas diárias a novos limites, o que aumentou seus ní-
veis de estresse. Outras variáveis exacerbadoras foram o desempre-
go e a dificuldade de obter direitos fundamentais, a incerteza e a ins-
tabilidade diante de uma doença, e o pavor e a preocupação de ficar 
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doente. Como consequência, a violência contra crianças e dentro das 
famílias é agora mais comumente reconhecida no Brasil e tem um im-
pacto social mais amplo. Uma pesquisa com publicações acadêmicas 
publicadas entre 2020 e 2021 servirá de trampolim para pesquisas so-
bre a junção da violência infantil com a pandemia, levando em consi-
deração o possível perigo de violência infantil apresentado às crianças 
brasileiras durante o período pandêmico da COVID-19. Também exa-
minou a cobertura da mídia sobre a violência infantil no Brasil durante 
as pandemias para ver se o ambiente de confinamento, assim como 
as interseções de gênero, contribuiu para o aumento da violência con-
tra crianças.

No caso da violência infantil, a escola é vista como a princi-
pal rede de apoio e ponto de contato para crianças que se encontram 
em circunstâncias violentas, mas que estiveram ausentes durante a 
epidemia da COVID-19. Quando as crianças foram retiradas de sua 
família, elas também perderam uma rede de proteção e amor. Como 
resultado, é fundamental considerar a complexidade do abuso infantil 
para proteger as crianças brasileiras não apenas do novo coronavírus, 
mas também do vírus da violência e maus-tratos, o que deixa cicatri-
zes profundas e muitas vezes irreparáveis.

A publicação da Universidade Federal do Paraná de 2020, “The 
Implications of the Covi-19 on the Increase in the Incidence of Cases 
of Child Violence”, desenvolveu uma extensa revisão da literatura por 
Maria Luiza Silva e Lizandro Brito, Danyele Gouveia e Matheus Oli-
veira, e demonstrou o aumento da violência infantil como resultado 
da vulnerabilidade socioeconômica, mudanças na dinâmica familiar 
e acesso a serviços. É fundamental prestar atenção às medidas de 
cuidado infantil durante esta epidemia e em épocas anteriores, dado 
que estamos falando com todas as crianças, não apenas aquelas com 
quem vivemos, e que o local de proteção é especialmente sensível à 
classe, gênero e travessias raciais neste momento. Considere o tra-
tamento das crianças pelo governo durante a epidemia da covida-19 
como um modelo para o desenvolvimento de políticas públicas favo-
ráveis às crianças.

Embora esta pesquisa ainda esteja na infância, prevê-se que a 
discussão da violência infantil neste contexto pandêmico, bem como 
as discussões sobre estudos de gênero já realizados neste curso, bem 
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como as futuras contribuições feitas por esta pesquisa, será de im-
portância acadêmica crítica e contribuirá significativamente para o de-
senvolvimento de estratégias de combate à violência infantil no ter-
ritório. O escopo mais amplo da pesquisa inclui o desenvolvimento 
teórico dos estudos de gênero, infância e violência, assim como a es-
cuta sensível de narrativas e estatísticas que merecem todo o cuida-
do, compromisso e ética direcionados pela esperança, concordando 
assim com a afirmação de Mary Del Priori de que a sociedade brasilei-
ra pode garantir à população infantil “um lugar definitivo ao sol”, como 
resultado desta pesquisa.
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