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A prevenção da violência sexual contra jovens mulheres: o desafio das 

referências polissêmicas. 

 

        Augusto Caccia-Bava 

            

     

Sujeitos reprodutores da polissemia 

 

A violência sexual contra jovens é um desafio para políticas públicas e 

movimentos juvenis. Um dos seus aspectos mais inquietantes é a multiplicidade de 

significados, uma polissemia, na configuração das vítimas. A perplexidade, ou 

ingenuidade, ou má fé encontram-se presentes nas práticas cotidianas de agentes 

públicas (mulheres de forma dominante, daí a utilização do feminino), junto a jovens 

vítimas e seus familiares, que são atendidos nas unidades locais de Assistência Social e 

Saúde (CREAS e UBS). Essa multiplicidade tem origem dupla: no contexto das 

experiências cotidianas das famílias assistidas e no processo de formação acadêmica das 

agentes.  

 Um pai, um padrasto, um tio, um avô, ou um adulto homem, ou jovem que 

coabita uma residência com meninas, desde seu nascimento até os 18 anos de idade e, 

dessa idade, até os 29 anos, em tese é uma referência de segurança, proteção, de 

provimento de recursos para a manutenção do seu cotidiano. É referência de autoridade, 

como reconhecem psicanalistas como BIRMAN (2006) e COSTA (2004), ou referência 

de autonomia, em todo o processo de desenvolvimento da infância masculina e 

feminina, como esclareceu (OSWELL, 2013). Mas, quando um deles pratica um ato 

abusivo, ou é suspeito de prática de abuso sexual, sua presença, no interior de uma 

família arrepia psicólogas, assistentes sociais, enfermeiras, agentes comunitárias, 

médicas, policiais femininas e delegadas da Mulher. 
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 Que tanto poder tem essa figura agressora? A resposta vem sob diferentes 

roupagens: o poder que um provedor tem sobre todos os integrantes da família, que dele 

dependem para se alimentar todos os dias; o poder que um homem adulto tem sobre seu 

cônjuge, quando dele depende de recursos financeiros, segurança subjetiva e afeto; o 

poder que tem o agressor sobre sua mulher concubina, quando ela envelhece e esta 

identifica em suas filhas, mais beleza e vigor, no cotidiano familiar. Por fim, o poder 

dado pela sua força física masculina, que permite ameaças ou mesmo espancamento de 

cônjuge, filhos e filhas. Assim esclareceram assistentes sociais e psicólogas 

entrevistadas. (RELATÓRIO DE PESQUISA, 2014). 

Que fraqueza carrega esse homem, jovem ou adulto violento, que pode praticar 

abuso sexual? As causas podem ser várias: a fraqueza pela incapacidade de produzir 

renda suficiente para o equilíbrio do cotidiano familiar; a impossibilidade de adquirir, 

ou mesmo construir casa própria, que permita convivência pacífica, higiênica, recatada, 

alegre e que ofereça a possibilidade de recolhimento de cada um, para viver sua 

intimidade. A pouca formação ética dada a jovens e adultos, sempre confundida como 

educação moral, que o leva a insuficiente reflexão sobre seu cotidiano e baixa 

capacidade de apreciação das inquietações e conflitos vividos no interior de sua família. 

Também, as incertezas sobre o exercício da paternidade e da maternidade, que acabam 

vivendo, por intuição, a partir da memória de sua infância, adolescência e juventude, 

que pode ter sido ingênua, saudável, problemática ou traumática.    

 Que entendimento os integrantes das redes de Assistência Social podem ter 

dessas situações concretas em suas unidades e locais de trabalho?    

 Na perspectiva de delegadas de Defesa da Mulher, entrevistadas, surgiram 

algumas pistas. Para uma delas “os órgãos de Assistência Social que reúnem psicólogas 

e assistentes sociais, teriam condição de ampliar o espectro da prevenção de abuso e 

exploração sexual de meninas, juntamente com órgãos de policiais militares”. 

(DELEGADA 1. (RELATÓRIO DE PESQUISA, 2014).      

 Diante da prática da violência sexual, essa polissemia tem sua origem num 

emaranhado difícil de desfazer, nos atendimentos individuais, assistencial ou 

psicológico, ou médico clínico, ou de conselheiro tutelar,  de pessoas integrantes de 

grupos familiares de vítimas, que buscam os serviços do Centro de Referência Especial 

de Assistência Social, CREAS, postos de Saúde, ou conselhos tutelares motivadas por 
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insegurança, por agressão vivida. Cada um dos motivos indica, ou deveria indicar um 

horizonte distinto de intervenção pública, como se verá. (Cf. CACCIA-BAVA, A.; 

FABIANO, E., 2014).       

 Seguindo direto para o objeto do presente ensaio, no momento em que agentes 

se encontram diante de jovens mulheres, vítimas de agressões praticadas por jovens, ou 

adultos, integrantes de uma mesma família confundem-se perante as referências ético-

profissionais, que definem limites para suas intervenções. Cada agente, popularmente 

chamada de técnica, também atendem num contexto de tensões derivadas de suas 

responsabilidades individuais, perante casos por vezes complexos, associados aos 

valores familiares, trazidos por integrantes desses grupos. Jovens vítimas de violência 

sexual são acompanhadas por suas mães, que também foram vítimas de violência sexual 

na infância ou adolescência. Nesses casos  assistentes sociais são levadas a considerar, 

por vezes, que essa prática faz parte do que uma denominou por “cultura familiar”, 

como já tivemos oportunidade de ouvir em entrevistas realizadas. (RELATÓRIO DE 

PESQUISA, 2014).         

 E se as circunstâncias envolvem a vizinhança torna-se matéria de segurança 

pública, ou de segurança urbana, dois conceitos pouco claros no âmbito da Assistência 

Social e que ainda deixam de ser referência para integrantes das famílias em questão.  

Simplificando, segurança pública é o horizonte de intervenção repressivo/preventivo da 

polícia militar, ou da polícia civil investigativa; segurança urbana é o horizonte de 

intervenção de todos os agentes que atuam na proteção individual, ou de grupos em 

situações de vulnerabilidade. (PLACENCIA, 2002)     

 E, quando a confusão aumenta mais, as ameaças ou práticas violentas urbanas 

comprometem as práticas possíveis de proteção por agentes públicas, além do próprio 

desenvolvimento da subjetividade e da consciência das jovens?  Mais perplexidade 

temos ainda, agora nós cientistas, quando nos debruçamos sobre as leis de proteção de 

crianças, adolescentes e jovens, decorrentes da promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o ECA, do Estatuto da Juventude, o EJU e do Código de Direito Penal. 

Pelo Código de Processo Penal, as meninas, até os catorze anos completos são 

consideradas crianças e práticas sexuais que as envolvam são definidas como estupro de 

vulneráveis (CÓDIGO PENAL, Artigo 217-A; Artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90).  
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Também é importante trazer nessa discussão algumas referências internacionais 

que inspiraram a legislação brasileira: 

   

A Declaração de Viena, adotada pela Conferência Mundial de Direitos 

Humanos da ONU, em 1993, é o primeiro documento internacional 

que reconhece os direitos da mulher como direitos humanos. A 

Declaração diz que a violação dos direitos humanos da mulher nos 

conflitos armados, particularmente o assassinato, o estupro sistemáti-

co, a escravidão sexual e a gravidez forçada são violações dos 

princípios fundamentais dos direitos humanos e do direito humanitário 

internacional. Nos estatutos do tribunal ad hoc para o tratamento dos 

crimes de guerra cometidos nas guerras da ex-Iugoslávia e Ruanda, 

criados em 1993 e 1995, o estupro aparece especificado na categoria 

de delitos de lesa humanidade. (MOURA, B.D. 2015). 

Agora destacamos um aspecto da polissemia: meninos e meninas são 

considerados adolescentes, segundo o ECA, desde os doze anos de idade, até os dezoito 

anos de idade, mas, pelo Estatuto da Juventude, o EJU, desde os dezesseis anos, 

meninas e meninos são considerados jovens. Confrontando o ECA e o EJU, numa 

relação que podemos denominar espelhada deveríamos considerar o período da 

adolescência, circunscrito à idade dos catorze anos aos quinze anos, uma vez que antes 

dos catorze temos a infância feminina e acima dos quinze a juventude de ambos os 

gêneros.           

 Do ponto de vista formal da lei é clara. Mas temos que reconhecer a polissemia 

que tem origem na legislação e se reflete na atuação de educadores, psicólogos, 

assistentes sociais, médicos, enfermeiros ao atuarem junto a pessoas cuja idade se 

encontra entre catorze e quinze anos. Em nossa pesquisa, assistentes sociais consideram 

as meninas ainda crianças, bem próximo das reflexões das psicólogas. Médicas e 

médicos adolescentes, até os 18 anos. E poderá fazer sentido essa consideração, para 

pensarmos políticas públicas de prevenção da violência sexual juvenil, pelas razões que 

exporemos adiante. 

  Para isso, devemos partir da premissa de que subjetividade e consciência são 

mediações distintas, dois conceitos distintos, que devem ser diferenciados na prática 

cotidiana da análise de práticas de violência sexual, como na projeção da prevenção da 

violência sexual.  Jovens meninas são capazes de expressar sentimentos, contrariedades 

e falar de suas experiências, na condição de pessoas em formação, ou na condição de 

vítimas de violência sexual. Isso é manifestação de subjetividade. E essa capacidade, já 

https://jus.com.br/tudo/direitos-humanos
https://jus.com.br/tudo/direitos-humanos
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foi identificada desde a infância, no expressivo trabalho, já citado, de OSWELL (2013). 

 A mesma capacidade pode ser reconhecida sob a forma de manifestação de 

consciência, quando as jovens aderem a valores associados à resistência ou luta por 

transformação da sociedade, no enfrentamento do abuso ou exploração sexual, ou a eles 

cedem, num horizonte  conformistas. No caso do conformismo, as manifestações de 

consciência emergem quando as jovens têm compreensão subjetiva da violência vivida, 

mas permanecem sem refletir e reagir sobre o caráter violento do abuso sexual, no 

âmbito da sociedade civil. Nesse caso, elas se distanciam da possibilidade de tomada de 

consciência sobre a possibilidade de transformação de seu cotidiano, que participa da 

configuração das situações violentas.        

 Há jovens que assume valores transformadores e identificam a possibilidade de 

enfrentamento da violência sexual e de atuação, constituindo comitês feministas, como 

verificamos na pesquisa realizada. É o que registramos como experiência de grupos de 

estudantes universitárias, na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto e na 

Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara. A hipótese que segue a esse 

reconhecimento objetivo da existência de sujeitos coletivos femininos, em especial 

mulheres jovens que atuam junto aos colegiados das instituições universitárias é de que 

são referências embrionárias de políticas de prevenção da violência sexual juvenil.                                 

Já, quando o comportamento juvenil feminino é revestido de conformismo, os 

serviços públicos deixam de contribuir para qualquer transformação das suas condições 

de vida, no sentido de interrupção, do que Octávio Ianni denominava cadeia reprodutora 

da violência. (IANNI, 2004).  Pois esses serviços atuam num horizonte institucional 

normativo, longe de se constituírem numa perspectiva militante de transformação dos 

conteúdos e das práticas cotidianas de grupos vitimados, como esses.   

 Na perspectiva transformadora, as jovens ganham consciência da possibilidade 

de se protegerem coletivamente e, atuam junto a autoridades públicas constituídas, nas 

delegacias de polícia, como registramos; prestam depoimentos, que são lavrados como 

boletins de ocorrência. Nesse contexto, delegadas, promotores e juízes passam a operar 

as informações inscritas nos boletins, até concluírem pela veracidade ou falsidade das 

narrativas das depoentes.          

 Esse processo nos motivou na busca dos fios das meadas das tramas delituosas e 

desfiguradoras da integridade da juventude femininas e empreendemos um esforço de 
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identificação dos conteúdos das falas das jovens integrantes de coletivos feministas e, 

depois, das manifestações das autoridades públicas correspondentes. 

 

Uma primeira aproximação pública e coletiva com a temática 

Na terceira semana de maio de 2012, cerca de 150 jovens, vítimas de abuso e 

exploração sexual participam do 3º Seminário Protagonismo e Juventude, do Projeto 

ViraVida, em Brasília, DF. Essa notícia que poderia ser deste mês em que escrevemos 

este ensaio, marca o significativo encontro havido em 27de julho de 2012: 

Essa iniciativa protagonizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) 

“oferece cursos de capacitação profissional nas áreas de moda, 

imagem pessoal, turismo, gastronomia, comunicação digital, 

administração e química a meninos e meninas que sofreram violência 

sexual. A carga horária varia de 700 a 950 horas/aula. Os alunos 

permanecem no projeto durante um ano e recebem bolsa mensal de 

R$400,00, além de terem aulas sobre direito, cidadania e 

acompanhamento psicológico. O evento na capital federal reúne 

jovens que estão concluindo os cursos profissionalizantes”. 

(http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1

/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia). 

O texto da mídia, produzida para divulgação do evento, patrocinado pelo SESI 

também confundiu as idades, como segue: “voltado a adolescentes e jovens entre 16 e 

21 anos, vítimas de exploração sexual”. Mas reconhece um horizonte de intervenção 

junto a jovens, uma vez que: 

o <<ViraVida>> compreende um processo socioeducativo que 

contempla formas de restituição dos direitos fundamentais destes 

jovens, incluindo educação continuada (elevação da escolaridade), 

formação profissional, noções de autogestão e empreendedorismo. O 

projeto assegura também atendimento integral aos jovens, voltado ao 

resgate de valores, fortalecimento de vínculos familiares, saúde, lazer, 

cultura e esporte”. 

(http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1

/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia). 

Expressão de articulação institucional entre os integrantes do Sistema S, o "Vira 

Vida" pretende se vincular à Rede de Enfrentamento da Exploração Sexual 

Infantojuvenil e ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

conforme esclarece o mesmo texto da mídia. O problema da iniciativa, que trazemos à 

discussão é de se alicerçar em princípios que fazem parte do cotidiano de instituições 

http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia
http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia
http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia
http://www.banners.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/4/og/1/materia/336302/t/vitimas-se-reunem-em-brasilia
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vinculadas ao mercado, como: “oportunidades viáveis e desejáveis”, para grupos de 

adolescentes e jovens reconhecidos pela coordenação do projeto como vivendo sem 

“uma alternativa sólida para suas vidas”. De novo, nos encontramos diante de falta de 

referências sólidas para reconhecermos a possibilidade de continuidade segura desses 

projetos, pelo fato de a violência sexual contra jovens estar longe de ser conseqüência 

da ausência de “uma alternativa sólida para suas vidas”. A começar pela idéia vaga de 

solidez. Assumimos, por isso, a partir dessa crítica como cientistas, responsabilidade de 

definir um processo metódico de enfrentamento e prevenção da violência sexual juvenil. 

 

Um esforço de quase uma década 

 

O grupo de pesquisa Segurança Urbana e Juventude (CNPq), que integra 

pesquisadores titulados, estudantes de pós-graduação e de graduação, de Ciências 

Sociais, Administração Pública e Psicologia, sob a liderança do autor deste ensaio 

definiu como prática inicial para intervenção metódica, a afinação de conceitos, com 

vistas a buscar responder a algumas questões, a saber: 1ª) quem, afinal, deve atuar na 

prevenção da violência sexual juvenil?; 2ª) porque distinguir violência sexual infantil, 

da adolescente e da juvenil?  3ª) porque deixar para outro esforço, ou intervenção 

pública, a prevenção da violência sexual juvenil, contra pessoas maiores de dezoito 

anos, também consideradas adultas, por agentes públicos e privados? 

Para se compreender o sentido dessa reflexão buscamos a origem do vocábulo, 

pessoa. Data da primeira década de 1800, quando o filósofo Emanuel Kant a colocava 

no centro das atenções do que considerava ser a comunidade humana. (SALOMÃO, 

K.R., 1984). Assim, as pessoas seriam objeto de proteção fundamental das comunidades 

que as integram, em especial as crianças, as mulheres e os deficientes. Já o surgimento 

do sentido moderno da palavra crítica, como “arte ou faculdade de julgar”, vem das 

primeiras décadas do século XIX, quando também se torna referência de método, no 

contexto do movimento filosófico chamado criticismo, pelos idos de 1850.  

 Em Karl Marx & Friedrich Engels (1975) encontramos a referência à crítica, nas 

Teses sobre Feuerbach, na perspectiva de superação das reflexões filosóficas 

contemplativas, com vistas ao reconhecimento da prática transformadora, como 

possibilidade humana. Nesse sentido, a praxis tornou-se referência permanente dos 
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processos críticos reflexivos. As palavras se transformaram em conceito e nesse 

horizonte os conceitos tornam-se base daquilo que se chama, hoje, de mediações 

metódicas para configuração dos problemas, ou de objetos a serem investigados. Ou, 

ainda, como expressão subjetiva, presente nas linguagens, como referências histórico-

concretas das relações sociais, das ações sociais, dos grupos, ou dos indivíduos, 

dependendo dos autores clássicos e contemporâneos que tomamos como ponto de 

partida. Vamos exemplificar.        

 Pablo González Casanova, sociólogo mexicano trouxe, citando Jaime Labastida, 

um esclarecimento sintético sobre o significado da palavra definição, cuja origem 

remonta a Aristóteles: “o conceito universal de-fine, quer dizer, estabelece limites, ou 

marca as fronteiras de um objeto conceitual com outro”. (LABASTIDA, citado por 

CASANOVA, 2006, p. 9). 

É, por isso, importante recuperar a controvérsia em torno do conceito de 

violência sexual, que se iniciou ao apagar das luzes do século XX, quando a prática da 

violência sexual fora reconhecida em sua diversidade. Juristas a de-finiram como 

“atentado violento ao pudor” (Entrevista com delegada da mulher, citada em  CACCIA-

BAVA, A., 2014). Depois “estupro de vulnerável”, já sob a forma de nova lei 

(CÓDIGO PENAL, 2009), quando menores de quinze anos de idade foram qualificados 

como vítimas, sob todos os aspectos implicados nas relações sexuais, por suas 

fragilidades.  

Mas em 2016 a situação tornou-se mais imprecisa ao se considerar supostos 

distintos níveis de gravidade da prática de abuso sexual: 

Por supostamente designar uma “escala” de gravidade entre os atos de 

violência sexual, presumindo que os casos com penetração são 

necessariamente piores para as vítimas do que os que não a envolvem, 

a proposta “estabelece graus de permissividade para o cometimento de 

crimes que violam a dignidade sexual de qualquer pessoa”, considera 

Itamar Gonçalves, gerente de advocacy (atuação para influenciar a 

formulação de políticas públicas em favor de um grupo ou setor) da 

ONG Childhood Brasil, que atua na proteção de crianças e 

adolescentes contra o abuso e exploração sexual. <<Permitir que a 

punição de um adulto que comete abuso sexual contra crianças e 

adolescentes seja reduzida por considerar que carícias na genitália ou 

um beijo [são menos graves do que a penetração] é 

inaceitável>>.(Disponível em: http://apublica.org/2017/03/truco-lei-

impede-punicoes-diferentes-a-estupro-de-vulneravel/. Consultado em 

01/08/17).  

 

http://apublica.org/2017/03/truco-lei-impede-punicoes-diferentes-a-estupro-de-vulneravel/
http://apublica.org/2017/03/truco-lei-impede-punicoes-diferentes-a-estupro-de-vulneravel/
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Integrantes dos serviços públicos de Saúde, também encontram a violência 

sexual como “violência física”, o que, de fato, também é. Só que a violência física em 

humanos, é psicológica de maneira indissociável e, em consequência, agressora da 

subjetividade. Até chegarmos ao conceito de violência sexual, no ano de 2013, 

desmembrada em abuso sexual e exploração sexual, comercial, como definida na 

conferência nacional do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CONANDA. (CONANDA, 2013). 

 O reconhecimento dessa polissemia nacional da violência sexual, como prática 

diversificada surgiu, em grupos de pesquisadores a partir do início da década de 2001, 

quando formaram a convicção de que a violência sexual deveria ser tratada para além da 

responsabilização dos autores dessa agressão, agora num horizonte de prevenção, dado 

que a violência, em nosso País, vem sendo considerada fenômeno endêmico: 

 

A violência é hoje uma das grandes preocupações em nível mundial, 

afetando a sociedade como um todo, grupos ou famílias e ainda, o 

indivíduo de forma isolada. Fazendo parte da chamada questão social, 

ela revela formas de dominação e opressão desencadeadoras de 

conflitos. Como um fenômeno complexo, polissêmico e controverso, a 

violência é perpetrada por indivíduos contra outros indivíduos, 

manifestando-se de várias maneiras, assumindo formas próprias de 

relações pessoais, sociais, políticas ou culturais (RIBEIRO M.A. et all. 

(2004). 

 

 Com base numa revisão bibliográfica acadêmica iniciamos a pesquisa sob o 

título “Paidéia: bases empíricas para a formação de redes sociais de prevenção do delito 

da exploração sexual de meninas”, coordenada por nós. As entrevistadas e os 

entrevistados dos CREAS, e do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na 

Infância, CRAMI, trabalhavam nas cidades pesquisadas: Araraquara, Bauru, Ribeirão 

Preto, São Carlos e São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. As cidades eram 

citadas em relatório da Secretaria de Estado da Justiça de São Paulo, como território de 

forte presença de práticas de violência sexual, ou rota de tráfico de pessoas para esse 

fim. As agentes públicas entrevistadas afirmaram que chegavam ao seu conhecimento, 

cerca de vinte casos novos de denúncia de violência sexual, por mes. (RELATÓRIO De 

PESQUISA, 2014).         

 Perguntamos às agentes e aos agentes sobre as situações trazidas pelas vítimas 

atendidas. E as entrevistas se ampliaram com mais de oitenta desses - assistentes 
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sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, médicos, enfermeiros, policiais militares, 

delegadas de Defesa da Mulher e juízes da Vara da Infância e Juventude – com vistas a 

permitir a produção de conhecimentos sobre bases metódicas para a prevenção da 

violência sexual.        

 Assumimos a perspectiva teórica de Caria (1999) da possibilidade da produção 

social do conhecimento científico, a partir do reconhecimento das entrevistadas como 

portadoras de subjetividade reflexiva. As assistentes sociais e psicólogas são as 

melhores referências para o início do acolhimento e da compreensão da experiência da 

violência sexual, no horizonte de sua prevenção. Mas, por vezes, as mães que 

acompanham filhas, ao serem entrevistadas pelas assistentes sociais e psicólogas 

ocultavam a identidade dos autores do abuso, que poderiam ser o pai, o padrasto, o avô, 

o tio, ou um jovem vizinho. 

 Criança portadora de uma subjetividade em construção; adolescente 

experimentando a idade fértil; jovens se iniciando na experiência da autonomia 

individual e possível tomada de consciência sobre a sociedade em que vivem; adultos 

sendo responsabilizados, por lei, pela proteção, tutela e orientação da menoridade dos 

integrantes de seus núcleos familiares, pelo menos até os quinze anos de idade, que 

marca o final da infância feminina. Sim, por que o Código Penal traz a idade de catorze 

anos, como referência de vulnerabilidade feminina inquestionável, como veremos 

adiante.  

Nesse horizonte, como trabalhar a prevenção a partir de uma linguagem 

unificada? Essa questão revelou de imediato, a importante da corresponsabilidade de 

cientistas integrados a universidades, no trabalho de percorrer os territórios de atuação 

dessas agentes públicas, com vistas a identificá-las como sujeitos de conhecimento, no 

processo de compreensão das mediações presentes nos atendimentos, como junto às 

práticas de prevenção da violência sexual juvenil. Para daí resultar a compreensão da 

polissemia, como referência subjetiva, do trabalho cotidiano de agentes públicas, junto 

às experiências das vítimas.   

 Através dessas agentes, entrevistadas naquelas cinco cidades do Estado de São 

Paulo pudemos reconhecer os limites e capacidades de mães e pais, de atuarem na 

prevenção da violência sexual de suas meninas. As agentes foram nossas mediadoras na 

compreensão da violência sexual infantil e adolescente, por razões éticas e em 
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decorrência de nossa experiência, como pesquisadores, que nos revelou que as pessoas 

vítimas de violência guardam silencio dessa experiência. Já com relação às jovens, as 

entrevistas foram com elas mesmas, na qualidade de integrantes de comitês femnistas.  

 A polissemia aqui é marcante, uma vez que agentes públicos tomam, segundo 

critérios individuais de suas subjetividades, distintos conteúdos para refletirem sobre a 

violência sexual. Menina de quinze anos não é mais criança; “tem que assumir suas 

responsabilidades (sic)”; devem escolher suas companhias, como se não existissem 

adultos que devessem orientá-las. Como se a sexualidade fosse experiência que se deve 

viver individualmente, sem reflexão em salas de aula, em grupos assistidos por 

assistentes sociais, em seu cotidiano, ou no programa Estratégia de Saúde da Família, 

no horizonte de políticas públicas de Saúde. 

Sabem as agentes públicas que a capacidade das mães e pais, ou padrastos e 

madrastas de atuarem junto às crianças e adolescentes e jovens meninas é pequena, dado 

que até o presente, o processo de atendimento público de gestantes, como das mães no 

puerpério, ainda está por integrar os autores da gravidez, na prática de formação cultural 

para a maternidade e paternidade. Pois a orientação de jovens perante a maternidade é 

também cultural e implica em esclarecimentos sobre saúde feminina voltada ao 

aleitamento materno, à higiene dos adultos e das crianças, ao sono repousante, ao 

impedimento de adultos fumarem nos ambientes compartilhados com as crianças, ou à 

proibição das mães ingerirem bebidas alcoólicas no período da amamentação, às 

rotineiras consulta de recém-nascidos. Essas, dadas no horizonte do conhecimento 

biológico e fisiológico são necessárias, mas insuficientes, quando se trata da violência 

sexual. 

 A formação cultural para a maternidade e paternidade, mais ampla que a 

formação para a cidadania envolveria a compreensão dos pais, quando jovens, sobre o 

significado da infância e adolescência, no contexto de nossa sociedade. E a construção 

desse significado vem sendo trazida a público, mais recentemente, sobre a denominação 

da infância como agência, para além da legislação constituída, como em OSWELL já 

citado. Segundo esse autor, a infância é idades afirmativas, sendo as crianças portadoras 

de subjetividade, que as permitem participar de processos de aprendizado, como sujeitos 

em construção. Em nosso país, a sociedade civil ainda não se deu conta dessa 
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capacidade, nem agentes no âmbito da intervenção pública. Como foi esclarecido por 

esse autor: 

 A construção da capacidade de agir com iniciativa [agency], no 

contexto da família, então, também precisa ser compreendida em 

termos da mediação do seu núcleo familiar [household] e o papel das 

mídias e tecnologia da comunicação na rearticulação da topografia 

doméstica e relações através do doméstico, do público e do 

transnacional (LIVINGSTONE, 2002, citado de OSWELL, 2013, 

p.110). 

 

  Nos dias de hoje, já se fazem presentes práticas de orientação aos jovens, que 

integram famílias de crianças vítimas de violência sexual, para impedirem a 

reincidência dessa agressão. Por exemplo, médicos pediatras recorrem à autoridade que 

possuem e promovem a internação hospitalar das crianças, se suspeitarem, durante as 

primeiras consultas, que jovens ou adultos que as acompanham podem ser autores da 

violência sexual. Mas, quanto às jovens e aos jovens vítimas, profissionais jejuam. 

(CACCIA-BAVA, A.; BETTIOL, H., 2011).  

 O desafio se torna um pouco maior junto ao trabalho das assistentes sociais, 

psicólogas e conselheiras tutelares, esses últimos que hoje devem estar na linha de 

frente dos processos de prevenção da violência sexual. Na pesquisa realizada, algumas 

disseram existir, como de fato se evidencia, o tabu da inviolabilidade da instituição 

familiar, que impede a proteção imediata de crianças e adolescentes vitimas; pelo que 

devem buscar autorização de juízes da Vara da Infância e Juventude, por vezes 

intermediada pela Promotoria da mesma Vara, o que toma tempo precioso para a 

prevenção de um próximo abuso sexual. 

 Um segundo momento diz respeito à discussão sobre o afastamento do autor da 

violência sexual contra jovens. Com respostas carregadas de polissemias. O agressor é 

agressor, mas também pode ser provedor de renda familiar; é agressor, mas é referência 

do equilíbrio psíquico materno, da genitora; é agressor, mas ainda é protetor de outros 

filhos, exceto a vítima de agressão sexual. Pelo que, vimos ser necessário integrar à 

experiência subjetiva cotidiana dos grupos familiares, o valor de uma linguagem 

comum. 

  

A linguagem comum possível 
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 Num encontro de um grupo que atua na prevenção da violência sexual, na cidade 

de Ribeirão Preto, foi trazida uma história. Essa se iniciou pelo relato de adoção de 

cinco crianças, por um casal cadastrado junto à instituição pública competente, que 

desejava adotar filhos. Por justa decisão de assistentes sociais e psicólogas, que 

entrevistaram o casal foi proposto a esse que adotassem cinco irmãos, um menino e 

quatro meninas. E assim ocorreu. Mas, pouco tempo depois o pai adotivo envolve a 

filha adotiva, de treze anos de idade, numa trama afetivo-sexual. E a menina engravida. 

A mãe adotiva deixa a sua casa, levando as outras crianças adotadas, mas a filha grávida 

opta por ficar com seu pai, com a complacência de sua avó adotiva, que se 

autodenominava sogrinha, perante a neta adotiva. Agentes de saúde acompanharam a 

gestação da criança até o nascimento e, depois de constatarem que a menina-mãe havia 

aceito a criança e criado vínculo afetivo com o recém nascido transferiram a atenção 

pública para a área de Assistência Social. Avó-sogrinha; pai-genitor; filha adotiva-mãe; 

criança recém nascida-neta-filha, quem sabe? 

 Para a superação da polissemia nesse caso resumido, que surge no cotidiano das 

relações sociais, seria importante trazer o tema da sexualidade e da prática havida de 

abuso sexual. Uma criança com treze anos de idade ao viver uma sexual é vítima.  

Nesse sentido, o primeiro conceito a ser referência é o de vítima, no processo de 

acolhimento, também definido como momento de escuta, da jovem que procura 

proteção diante de uma situação de risco ou agressão sofrida. E a referência teórica 

mais atual e próxima de situações que envolvem jovens é SANTOS, B. et al. (2014), 

que produziu o ensaio “Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência 

sexual”. O estudo traz onze unidades distintas, com capítulos integrados a elas sobre 

conceitos, marcos normativos, notificação, a escuta, a preparação das crianças e dos 

adolescentes para a entrevista forense e o cuidado dos agentes públicos, denominados 

cuidadores. Num deles, Ana Paula Romeu e outros esclarecem que, a proteção social 

básica “tem por atribuição a prevenção de situações de risco e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários”, sendo os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) a unidade pública responsável. (ROMEU, et al., 2014) .  

 O acolhimento é de crianças e adolescentes, definidos nos termos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, ECA. Já a proteção especial é de responsabilidade do 

CREAS, já citado, que deve “potencializar a capacidade de proteção da família e dos 
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indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência da violência... sexual 

(abuso ou exploração)”. (ROMEU, 2014, p.169). Esse mesmo conceito tem caráter 

normativo, no horizonte da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde: 

“O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em 

saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, 

ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de 

acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. 

Implica prestar um atendimento com resolutividade e 

responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a 

família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da 

assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para 

garantir a eficácia desses encaminhamentos”. (Ministério da Saúde, 

2004). 

 

  

 Se para o julgamento das experiências locais, da vitimização vivida por crianças 

e adolescentes e praticadas por agressores é indispensável considerar os seus reflexos na 

formação da personalidade das vítimas e dos próprios agressores, o que dizer para a 

vitimização de jovens? Para esclarecer sobre essa questão recorremos ao conceito de 

direito da personalidade (NUNES, 2011), que engloba dimensões jurídicas que 

exprimem aspectos das subjetividades presentes, a serem considerados na projeção das 

consequências para ambos: condenação ou tratamento. Os jovens tem por direito 

desenvolver sua personalidade, vale dizer, um tempo para a consolidação de sua 

subjetividade e consciência da vida cotidiana. Esse reconhecimento deve se refletir nas 

formas de acolhimento e proteção de jovens mulheres, vítimas de violência sexual. Para 

tanto, seria importante a presença de juristas nas redes de Assistência Social. E  poderia 

ser até, um recém formado em Direito, na condição de estagiário supervisionado por 

docente da área. 

 Seguindo parâmetros de Caria (1999) e de Birman (2006) perguntamos sobre 

agressores jovens: que responsabilidade deve ser atribuída a jovens masculinos e como 

fazê-los entender o caráter delituoso de seu ato? Nas entrevistas realizadas recolhemos 

pistas sobre esse aspecto. Num primeiro momento avaliar as condições urbanas de vida 

desses jovens. Se ele vive em áreas urbanas municipais que correspondam ao conceito 

de cidade segura, construído, na Europa, na década de 1990, por um fórum europeu, 

que se desdobrou noutro latino-americanos de segurança urbana. O conceito de cidade 

segura indica as condições urbanas de moradia, trânsito, respeito mútuo, civilidade, para 

deslocamento, sem risco, de todos os moradores, desde crianças até idosos, de suas 
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casas a distintos locais que são referência de seu cotidiano. Pressupõe o respeito à 

integridade individual, de quem transita a pé pela cidade, com veículos de transporte 

público, ou privado. (Cf. www.urbansecurity.org).       

 As cidades brasileiras estão longe desse horizonte, como revelam os dados 

estatísticos dos mapas da violência, que indicam existir elevado número de homicídios, 

por ano, como também vítimas de acidentes de trânsito. (Cf. MAPA DA VIOLÊNCIA 

(2015). Se as cidades são inseguras ganha importância a referência subjetiva dos 

coletivos juvenis feministas, na perspectiva da prevenção, trazido nas entrevistas que 

realizamos. Daí termos entrevistado jovens universitárias de alguns desses grupos. 

 

 

 

A polissemia e a tortuosa via da qualificação do delito de abuso sexual.  
 

 Foram as delegadas de Defesa da Mulher que afirmaram ser responsabilidade 

dessas unidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública, do Estado de São Paulo 

a investigação sobre possíveis delitos de violação de meninas, crianças, adolescentes e 

jovens. E responsabilidade das secretarias municipais de Desenvolvimento e Assistência 

Social a projeção da prevenção da violência sexual. E faz sentido, pois, essas secretarias 

municipais devem colocar em prática os planos nacionais e programas estaduais de 

enfrentamento do abuso sexual formulados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

tendo o dia 18 de maio sido proclamado data nacional de combate a essa prática. 

 Mas, as mesmas delegadas destacaram que a atuação das assistentes sociais e 

psicólogas integradas ao CREAS, PAEFI e outras unidades das redes devem contar com 

apoio da Polícia Militar de cada município, uma vez que a violência sexual, quase 

sempre se associada a práticas criminosas promovidas por grupos organizados para esse 

fim, que colocariam em risco as próprias agentes públicas da Assistência Social, em 

especial. 

 

As agentes de saúde... Entram na rede? 

 

 Um jovem, maior de dezoito anos havia praticado violência sexual contra a 

menina de oito anos de idade. Crianças que andavam com crianças e jovens. Sem a 

http://www.urbansecurity.org/
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presença de adulto nas proximidades de suas casas. Afinal eram famílias que se 

conheciam há anos. A família foi assistida, encaminhada para médicos. A enfermeira 

imaginara que a mãe da menina procuraria a Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da cidade, se fosse necessário, porém, a mãe resistiu a fazer denúncia do 

ocorrido e citar o jovem vizinho.  Alguém dessa unidade de atendimento afirmaria que, 

sem a denúncia, os agentes públicos dos serviços hospitalares deixariam de tomar 

providências, no sentido preventivo. E a enfermeira e sua equipe de família não 

notificaram o ocorrido. Mas: 

Após a mãe ter feito a denúncia, a ficha é outra,... É dada uma 

sequência...  É um trâmite normal, pelo que fiquei sabendo que o 

rapaz seria chamado, tudo, tudo, tudo; e também fiquei sabendo que 

ele havia se escondido e acho que, até hoje, ele não voltou mais, 

porque ele tem medo. Fora toda repercussão, que acabou acontecendo 

no bairro, por causa da própria família. (ENFERMEIRA 4).  

 

 Novamente, os agentes públicos deixavam de promover ações preventivas, com 

a comunidade dos moradores do bairro, com referência a abuso sexual infantil, por 

fortes razões: 

Eu posso dizer que a unidade adoraria até desenvolver, mas não tem 

como. É muita coisa, nós temos anos aqui, nesse bairro carente, onde a 

gente tenta adquirir [envolver] o tempo  livre das pessoas, o uso do 

tempo livre para sua saúde. Então, assim é uma demanda muito 

grande. A gente aqui costuma trabalhar... Muito, dentro do que é mais 

correto possível. Então, eu não sei fazer um atendimento rápido. Com 

algumas pessoas, numa determinada oportunidade, isso acontece, pode 

sobrar tempo para atender outras pessoas, mas é complicado, não tem 

muito tempo. (ENFERMEIRA 4).  

 

 Verificamos que intervenções se destacam na parte odontológica, porque existe 

um protocolo odontológico, bem como campanhas de HIV e DST. Também há a 

prevenção de hepatite. Nota-se que o denominador comum dessas práticas preventivas 

se constituiu pela existência de convenções internacionais de prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e de preservação da saúde bucal.  

 Uma segunda agente entrevistada, na condição de auxiliar de enfermagem, do 

mesmo programa de Saúde da Família, hoje denominado Estratégia de Saúde da 

Família, em outro bairro da zona Norte da cidade, atua num posto dessa localidade. 

Com cinco meses de atividade profissional, desconhecia meninas abusadas sexualmente 

ou exploradas. Mas já viu uma criança de nove anos de idade chegar traumatizada, com 
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sua mãe em busca de psicóloga. Ela havia sido abusada com seis anos de idade. Sabia, 

também, que era vítima de pedófilo. E a mãe buscava apoio para que sua filha 

recuperasse equilíbrio, uma vez que revelava problemas durante sua frequência na 

escola. Essa auxiliar havia tomado conhecimento do comitê de enfrentamento ao tráfico 

de pessoas para fins de exploração, sediado em Ribeirão Preto, através de noticiário pela 

televisão. O que ela expressava era falta de orientação para trabalhar em situações como 

aquela. 

 Outra enfermeira participou das entrevistas revelando sua contrariedade diante 

das limitações institucionais para o exercício de suas responsabilidades. Esse é o termo 

mais próximo para se compreender sua manifestação final, quando, a ela foi oferecida a 

palavra: 

Eu acho importante ser dito que a Saúde não dá conta sozinha, que a 

Educação não dá conta sozinha. Uma experiência, então tive, há 

pouco tempo... A escola que não funcionou; então, depois a gente 

tentou uma intervenção.  Só que a garota, era uma garota de 16, uma 

coisa assim; a escola nos comentou. Ela já tinha comentado com a 

professora de educação física, que estava acontecendo  alguma forma 

de abuso  do pai. E a escola tentou intervir, mas a escola não havia 

acionado o conselho. Eu acionei e tentamos fazer uma abordagem 

com a garota, mas ela não nos recebeu...Aí, onde ela morava era na 

área de abrangência da equipe de agentes comunitários e, eu já tinha 

atendido essa garota algum tempo antes, por conta de um teste de 

gravidez. Alguma coisa assim. Eu a conhecia, assim. Puxa, é uma 

garota e a gente tentou atender. Mas não foi... Nós passamos para o 

conselho tutelar. Inclusive, nessa reunião que fazíamos com os 

meninos de liberdade assistida [na qual] o conselho participava... A 

saúde sozinha não dá conta, o conselho sozinho não dá conta, a escola 

sozinha não dá conta. Eu acho que a intersetorialidade, que é tão 

comentada, ela tem que acontecer com mais força. Por quê? Para ver 

se a gente consegue alguma coisa, por que sozinha não dá, na minha 

opinião. (ENFERIMEIRA 4). 

 

 Expressão de inquietação intelectual é como pode ser caracterizada sua fala. Ela 

sabe que as unidades locais de prestação de serviços são mais frágeis, têm menor 

capacidade de intervenção, diante da proporção dos desafios identificados. Escolas, 

unidades de saúde, conselhos tutelares, não dão conta dos processos sociais que agridem 

a integridade das pessoas e grupos familiares. E a formação das redes sociais, daria?  

Essa pergunta denuncia aos leitores que compartilhamos da inquietação das 

entrevistadas.           

 Agentes públicos se envolvem com experiências cotidianas e traumáticas, 
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vividas pelas famílias atendidas. Na qualidade de interlocutoras e interlocutores têm que 

respeitar essas características do exercício profissional, muito boas quando se trata de 

potencializar sensibilidades e processos de proteção das famílias, na perspectiva de 

prevenção de riscos e violência sexual. No entanto, essa proximidade as deixam e os 

deixam distantes da compreensão dos encaminhamentos formais dos agentes, com 

vistas a identificar possibilidades de formação de redes sociais, normatizadas e com 

participação dos integrantes do Programa de Saúde da Família, dos CREAS, dos CRAS, 

dos conselhos tutelares das cidades. 

 Certamente o desafio que elas apresentam deve ser assumido por todos os 

moradores da cidade, a começar pelas autoridades públicas, dos três poderes, sempre 

presentes, no interior das instituições pelas quais se responsabilizam. 

 

 

Conclusão 

 Chegamos ao momento de realizarmos algumas sínteses decorrentes de nossa 

pesquisa, leituras e discussões teóricas com os integrantes de nosso grupo de pesquisa. 

Como primeira hipótese a ser confrontada com a experiência prática dessas agentes 

públicas pensamos que as assistentes sociais e psicólogas deveriam projetar os 

atendimentos de casos de violência sexual, segundo suas capacidades de atuação, com 

base no princípio de defesa integral e prioridade absoluta da infância, até os catorze 

anos de idade e da adolescência, dos quinze aos dezesseis. Por que a partir desta idade 

as vítimas serão jovens até os vinte e nove anos.  

 Assistentes sociais e psicólogas, vinculadas ao CREAS, são as primeiras agentes 

a receberem meninas vítimas de violência sexual, após serem identificadas por 

conselheiros tutelares, ou serem atendidas por médicos, em caráter de urgência. Elas são 

as primeiras agentes que deverão dar conta do acompanhamento público de cada vítima, 

no processo de recuperação de sua integridade, de seu equilíbrio e encaminhamento 

para atendimentos clínico-psicológico, com vistas à superação de traumas vividos. 

Além de atuar na reestruturação de suas famílias, por iniciativa própria ou solicitação de 

juiz ou promotor da Vara da Infância, da cidade. Tal acompanhamento deve ser feito até 

a superação dos traumas ou da própria convivência com o agressor familiar.  
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 Essas agentes podem atender até dois casos por dia, segundo compreensão 

compartilhada entre agentes e nós, pesquisadores, uma vez que o atendimento exige a 

realização de passos, desde o primeiro contato com a vítima até o reconhecimento da 

autoria do abuso. Compreedemos, com base nos depoimentos colhidos, que nas cidades 

pesquisadas cheguem ao conhecimento dessas agentes, vinte casos novos por mês. 

Também consideramos que as assistentes sociais atuam, de forma articulada, com as 

psicólogas nas mesmas unidades básicas do Sistema Único de Assistência Social, na 

região urbana a que se integrou. Por esse raciocínio, em dois meses, ambas teriam 

responsabilidades que ocupariam toda a sua jornada de trabalho, ao longo do ano.  

 Assim, aqui ficam nossas considerações para se refletir sobre a responsabilidade 

pública das autoridades constituídas e dos cientistas que se envolvem no estudo dessa 

prática desumana, para se projetarem orçamentos e ampliação de quadros técnicos com 

vistas à consolidação de políticas de prevenção da violência sexual em todas as idades. 

 Quantos às jovens seria gesto lúcido integrar os comitês juvenis junto a 

assessorias e comissões constituídas nos gabinetes de secretários municipais, prefeitos e 

governadores dos estados da Federação. 
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