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RESUMO

Este trabalho visa ampliar o debate do abuso sexual no âmbito doméstico contra

meninos,  considerando  as  múltiplas  determinações  da  violência.  Alguns  fatores

culturais  e  sociais  corroboram  para  o  ocultamento  da  violência  sexual  contra

meninos, tais como: a compreensão deturpada de que o abuso sexual em meninos

seja  inferior  e  produzem  menos  impactos,  quanto  os  abusos  perpetrados  em

meninas; a resistência masculina apoiada numa ideia de virilidade e masculinidade,

por meio do qual a violência não é notificada e a associação da homossexualidade

ao abuso sofrido. Como fundamentação teórica, o estudo se ampara na perspectiva

sistêmica feminista, considerando a relação entre violência, gênero e masculinidade,

na incidência do abuso sexual.  Neste sentido, foi  elaborada uma pesquisa quali-

quantitativa nos prontuários de meninos vítimas de abuso sexual, de um programa

de avaliação psicossocial de violência contra crianças e adolescentes no município

de São Gonçalo, dos anos de 2009 a 2016, onde foi possível registrar os elementos

constitutivos, os efeitos e consequências da agressão. Dessa maneira, por meio da

elaboração dessa pesquisa, objetivou-se em perquirir  os efeitos do abuso sexual

para meninos e sua família e as causas que levam a sua invisibilidade  contexto

brasileiro contemporâneo. 

PALAVRA-CHAVE:  Abuso Sexual  –  Meninos – Violência Doméstica – Gênero e

Masculinidade.



ABSTRACT 

This  paper  aims to  expand the  debate  on domestic  sexual  abuse against  boys,

considering the multiple determinations of violence. Some cultural and social factors

corroborate  the  concealment  of  sexual  violence  against  boys,  such  as:

misrepresentation that  sexual  abuse in  boys is inferior  and produce less impact,

such as abuses perpetrated on girls; male resistance based on an idea of virility and

masculinity, whereby violence is not reported and the association of homosexuality

with the abuse suffered. As a theoretical basis, the study is based on the feminist

systemic  perspective,  considering  the  relationship  between violence,  gender  and

masculinity in the incidence of sexual abuse. In this sense, a qualitative-quantitative

research was carried out in the medical records of children victims of sexual abuse,

of a psychosocial evaluation program of violence against children and adolescents in

the municipality of São Gonçalo, from 2009 to 2016, where it was possible to record

the  elements  the  effects  and  consequences  of  aggression.  Thus,  through  the

elaboration of this research, the objective was to investigate the effects of sexual

abuse  for  boys  and  their  families  and  the  causes  that  lead  to  their  invisibility

contemporary Brazilian context.

KEYWORD: Sexual Abuse - Boys - Domestic Violence - Gender and Masculinity.
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INTRODUÇÃO

Menino  Abusado:  a  compreensão  crítica  do  abuso  sexual  doméstico

contra meninos é um estudo que propõe investigar a questão da violência sexual

na  infância  e  na  adolescência,  no  âmbito  doméstico,  especificamente  contra

meninos. 

Para a obtenção de grau de bacharel em Serviço Social,  foi  apresentado à

Escola de Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense – UFF em 2012, o

trabalho sobre meninos vítimas de violência sexual doméstica, com a efetivação de

uma pesquisa que perdurou de 2009 a 2011, no município de São Gonçalo. Para dar

seguimento a esse projeto,  tendo em vista que o assunto sobre violência sexual

contra meninos, ainda permanecia sem a devida atenção no cenário acadêmico e

bibliográfico brasileiro, foi dado seguimento à pesquisa que levou a termo a essa

dissertação. 

O  interesse  em  pesquisar  o  assunto  se  deu  por  observar  a  escassez  de

trabalhos voltados ao tema da violência sexual contra meninos e da necessidade de

sua  visibilidade.  Mediante  revisão  da  literatura,  constatou-se  que  na  área  dos

estudos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, pouco se enfoca o

abuso sexual contra meninos. A partir dessa constatação, a fim de compreendermos

essa ausência de trabalhos, levantamos algumas hipóteses: a construção social de

gênero  tem  sido  um  dos  motivos  que  sustenta  o  quadro  de  abuso  sexual  em

meninos, fortalecendo sua invisibilidade; a sub-notificação dos casos de violência

sexual  doméstica contra meninos,  produzida por estereótipos de gênero causa a

ideia de que essa violência seja inferior e produz menos impactos, quanto os abusos

perpetrados em meninas; em situações de abuso sexual contra meninos, diversas

condições  podem  dificultar  sua  revelação,  dentre  elas,  o  medo  da

homossexualidade, as dificuldades em perceber indicadores de abuso de meninos e

a negação do abuso. Sejam quais forem os motivos reais para a baixa produção de
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trabalhos  voltados  à  temática,  acredita-se  que  todas  essas  condições  estão

atravessadas por concepções pré-julgadas de gênero. (SEBOLD, 1987). 

O alto índice de abusos sexuais cometidos contra meninas está relacionado à

estrutura social machista e patriarcal em que a sociedade vive ainda hoje e sobre

esse  mesmo  problema  estrutural,  que  meninos  são  submetidos  à  violência  e

“impedidos” de se manifestarem. Desta maneira, a ausência de denúncias e estudos

sobre violência sexual contra esse sexo, não significa, entretanto, que o fenômeno

não exista. Sendo assim, com a apresentação desse trabalho ampliaremos o debate

e a compreensão do assunto, que envolvem mitos, discriminação, preconceitos e

desinformação, que impactam vidas de familiares e vítimas da violência. 

Alguns  estudiosos  (Sebold,  1987;  Hunter,  1991;  Pinto  Junior,  2003)  se

debruçaram a  analisar  o  porquê  da  baixa  notificação  de  abusos  sexuais  contra

meninos e chegaram à conclusão de que muitos mitos e tabus construídos têm

profunda relação com os elementos da construção social de gênero. 

Com base no entendimento que a apreensão de uma perspectiva de gênero é

essencial  para  a  compreensão  das  múltiplas  manifestações  da  violência  sexual,

esse  estudo  tem  como  finalidade  compreender  as  dimensões  do  abuso  sexual

contra meninos, a partir de uma ótica crítica; entender como a divisão dos papéis

sociais  afeta  a  dinâmica  das  relações  familiares;  como  o  abuso  sexual  afeta  a

construção  da  sexualidade  de  um  menino  vitimado  e  quais  condições  podem

dificultar a revelação do abuso e, por fim, como se sustentam os relacionamentos

domésticos violentos e o que contribui para sua reprodução. 

Para facilitar a compreensão da estrutura desse trabalho, o separamos em dois

momentos iniciais, que se dividem na análise das categorias fundamentais para esse

trabalho e na problematização dos dados da pesquisa.

No  primeiro  capítulo,  fazemos  uma  recuperação  histórica  do  feminismo,

iniciando,  posteriormente,  uma  discussão  do  conceito  de  gênero  no  âmbito

internacional  e  sua repercussão no Brasil.  Em seguida,  trazemos em questão o
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debate contemporâneo de gênero e finalizamos com a abordagem da masculinidade

sob a perspectiva crítica. 

No  segundo  capítulo,  discutimos  o  conceito  de  violência  e  a  incidência  da

violência  estrutural  nas  relações  sociais,  tendo  como  pressuposto  para  a

objetificação das relações humanas, o processo de alienação e consumo alienado

na sociabilidade burguesa. Logo após, trabalhamos a ocorrência dessa violência na

vida de crianças e adolescentes e buscamos assinalar as políticas de assistência

nacionais e internacionais de proteção à infância no século XX e XXI, e por fim,

discorremos sobre o enfrentamento do Abuso Sexual contra crianças e adolescentes

na contemporaneidade brasileira.

No  terceiro  capítulo,  parte  do  segundo  momento  deste  trabalho,

problematizamos os dados da pesquisa, apontando os aspectos da violência sexual

no  espaço  doméstico  e  intrafamiliar,  analisando  o  processo  de  significação  da

violência, a partir das relações de gênero e masculinidade e conhecendo o perfil dos

grupos inseridos na situação de abuso sexual contra meninos. No último ponto deste

capítulo, examinamos a dinâmica da relação abusiva e como os receios envolvendo

a homossexualidade, a repercussão social do abuso e a reprodução da violência

sexual, interferem na vida de crianças, adolescentes e seus familiares. 

Quanto  à  metodologia  e  métodos  de  análise  para  elaboração  dessa

dissertação, realizamos uma  análise documental,  bibliográfica e quali-quantitativa,

de dados coletados em pesquisa realizada junto ao programa NACA (Núcleo de

Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência), acessada por meio de

prontuários de crianças e adolescentes do sexo masculino, vitimizados pela violência

sexual doméstica e intrafamiliar, onde foram coletadas as informações necessárias

para o embasamento desse estudo.

A  escolha  do  programa  supracitado  se  deu  por  este  ser  referência  no

diagnóstico e na revelação da violência contra o público infanto-juvenil no Estado do

Rio de janeiro, tendo o município de São Gonçalo um alto índice de violência sexual
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doméstica, segundo fontes do IBGE (2015), proporcionando assim, a escolha deste,

para a efetivação da pesquisa. 

O NACA é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que trabalha

com  avaliação  psicodiagnóstica  de  casos  de  suspeita  de  violência  doméstica  e

intrafamiliar  contra  crianças  e  adolescentes.  O  Programa  é  gerenciado  pela

Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), órgão da Secretaria de Estado de

Assistência Social  e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro,  através do

estabelecimento de convênios com organizações da sociedade civil, que possuem

expertise  comprovada na área da prevenção e do atendimento  especializado às

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e/ou sexual.

O NACA atua  na  prevenção  e  no  atendimento  especializado  em casos  de

média  e  alta  complexidade,  numa  perspectiva  interdisciplinar,  intersetorial,

humanizada e integral, subsidiando tecnicamente as ações dos Conselhos Tutelares,

para  que  possam  garantir  e  defender  os  direitos  de  cidadania  das  crianças  e

adolescentes em situação de violência. 

Seu  objetivo  geral  consiste  em  acompanhar  interdisciplinarmente,  para

realização de estudo psicodiagnóstico e acompanhamento especializado, os casos

confirmados de violência doméstica e/ou sexual,  praticados contra as crianças e

adolescentes.  Os casos são encaminhados pelos Conselhos Tutelares,  Varas de

Família  e  Promotorias  da  Infância  e  da  Juventude,  para  avaliação  e

acompanhamento  técnico  especializado,  com  vistas  a  redução  dos  possíveis

agravos decorrentes da violência notificada para inserção na rede local de proteção

social.

Seus objetivos específicos incidem em:

 Contribuir  para  promoção,  defesa  e  garantia  de  direitos  de  crianças  e

adolescentes em situação de violência intrafamiliar, identificando as situações

de violência e riscos para superação dos possíveis agravos psíquicos e bio-

psicossociais;
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 Promover a interrupção do ciclo de violência e garantir a inserção da criança e

do adolescente na rede social de proteção local;

 Oferecer suporte técnico especializado às instâncias de Defesa e Garantia de

Direitos  de  Crianças  e  Adolescentes  no  atendimento  de  notificações,

elaboração de diagnósticos, discussão para o encaminhamento dos casos e

responsabilização dos autores;

 Inserir  o  núcleo  familiar  em  ações  que  favoreçam  a  sua  participação  e

iniciativa  na  busca  de  soluções  para  os  fatores  que  incorrem  para  a

manutenção do ciclo de violência visando a sua interrupção;

 Sensibilizar e instrumentalizar técnicos e profissionais das áreas afins para

que detectem sinais de maus tratos e os notifiquem aos Conselhos Tutelares

na forma da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) com vistas a

ampliar a prevenção da violência infanto-juvenil;

 Planejar  e  executar  ações de sensibilização,  mobilização e informação da

população.

A maioria dos casos atendidos envolve crianças e adolescentes em situação de

abuso sexual  doméstico.  Sendo assim,  esta  intervenção tem como referencial  o

Planos  Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Contra  Crianças  e

Adolescentes 

A FIA é responsável pelas dez unidades do programa NACA no Estado, dentre

elas, a localizada no Município de São Gonçalo, tendo como gestora, a Instituição:

Movimento de Mulheres em São Gonçalo, onde foi realizada a investigação do tema.

O  Movimento  de  Mulheres  em  São  Gonçalo  –  MMSG  –  é  uma  entidade

organizada da sociedade civil, sem fins lucrativos e de utilidade pública. Foi fundada

em  1989,  e  tem  como  público-alvo,  mulheres  Vítimas  de  Violência  Sexual  e

Doméstica e gere alguns projetos voltados a diversas temáticas, dentre eles o NACA

e NEACA.

A pesquisa bibliográfica foi realizada nos acervos com a mesma temática do

objeto de investigação em tela, além da pesquisa documental e coleta de dados em
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prontuários,  tendo  por  objetivo  privilegiar  o  contato  direto  com  informações

transcritas dos atendimentos realizados pelos profissionais aos usuários vitimizados

e sua família.

A pesquisa  bibliográfica  é  feita  a  partir  do  levantamento  de  referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos, 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,
procurando  referências  teóricas  publicadas  com  o  objetivo  de  recolher
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

Para compor a pesquisa, foram analisados todos os prontuários de 2009 até

20161, cujas vítimas foram crianças e adolescentes do sexo masculino, atendidos

pela Instituição. Nesta pesquisa, a construção da análise de cada caso, se deu por

intermédio  de  um  roteiro  semi-estruturado,  aplicado  a  todos  os  prontuários

investigados.

                                          

A  pesquisa  documental  trilha  os  mesmos  caminhos  da  pesquisa
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica
utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente
por  livros  e  artigos  científicos  localizados  em  bibliotecas.  A  pesquisa
documental  recorre  a  fontes  mais  diversificadas  e  dispersas,  sem
tratamento  analítico,  tais  como:  tabelas  estatísticas,  jornais,  revistas,
relatórios,  documentos  oficiais,  cartas,  filmes,  fotografias,  pinturas,
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.
(FONSECA, 2002, p. 32). 

Para  Lüdke  (1986)  “a  análise  documental  pode  se  constituir  numa  técnica

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações

obtidas  por  outras  técnicas,  seja  desvelando  aspectos  novos  de  um  tema  ou

problema”. 

1Foram registrados e analisados 200 casos de violência sexual contra meninos, no entanto, alguns
prontuários careciam de informações elementares para a resposta de determinadas perguntas, com
isso, a análise dos dados se deu conforme a quantidade de informações contidas nos prontuários.
Sendo assim, é possível observar ao longo da dissertação que os números de casos analisados
variam.
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O delineamento da pesquisa elaborada tem como referência as instruções do

Código  de  Ética  Profissional  do  Assistente  Social  e  as  Recomendações  Para

Pesquisa com Seres Humanos,  respeitadas as especificidades de um projeto na

área de Serviço Social. Uma vez que a pesquisa foi desenvolvida com documentos

institucionais e sigilosos, o projeto foi submetido à apreciação pela coordenação da

Instituição,  conforme  instruções  da  Comissão  Nacional  de  Ética  em Pesquisa  –

CONEP.

Sendo  assim,  é  importante  ressaltar  que  foram  asseguradas  a

confidencialidade de todos os dados e informações investigadas.

Conclui-se que esses conhecimentos poderão qualificar ainda mais a atuação

dos profissionais de Serviço Social e outras categorias, que se dispõe a trabalhar

com esse público inserido na relação de abuso sexual, tendo como objetivo final, o

fornecimento de meios que identifiquem os possíveis fatores de riscos e agravos

presentes  nas  vidas  desses  meninos,  colaborando  para  o  desenvolvimento  de

técnicas e instrumentos, bem como, políticas públicas que visem à prevenção da

violência sexual contra crianças e adolescentes.
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CAPÍTULO I – FEMINISMO, GÊNERO E MASCULINIDADE

1.1 Breve Introdução ao Feminismo

 

O  feminismo2 percebido  atualmente  é  reflexo  das  transformações  de  um

feminismo  originalmente  branco,  classista,  cujas  bases  eram  fundamentalmente

intelectuais,  que embora, formadas por tendências variadas, mantém suas bases

comuns (NEGRÃO, 2002; PRÁ, 1997; TOLEDO, 2003). 

Feminismo,  como  ressalta  Jussara  Reis  Prá  (1997,  p.  43),  “trata-se,  na

verdade, de um termo extremamente flexível, uma vez que compreende todo um

processo de transformação”, para tanto, defini-lo não é uma tarefa fácil. A tentativa

aplicada ao feminismo,  de  tentar  ordenar  a  “complexidade”  do  seu pensamento,

obscurece a sua natureza espontânea e interconectada.

Com  base  em  diferentes  pontos  de  partidas,  tanto  teóricos  quanto

prático/político, o feminismo tem se classificado a partir de inúmeras vertentes. No

texto de Heleieth Saffioti  (1987),  a  autora aponta algumas dessas vertentes que

surgiram no início dos anos de 1980, nos EUA, representadas enquanto: feminismo

conservadorista, que segundo a autora, preocupa-se “com as tensões presentes nas

relações entre as categorias de sexo, derivadas da dominação exercida pelo homem

sobre  a  mulher”  (p.105),  sem  questionar  a  origem  político-cultural  dessa

desigualdade.

Pensado  a  partir  da  “Liberdade,  Igualdade  e  Fraternidade”,  outra  vertente

feminista  é apontada por Saffioti  em seu artigo, o feminismo liberal,  cuja luta se

2Inicialmente,  cabe  pontuar  que,  em  decorrência  da  grande  diversidade  de  posicionamentos  a
respeito do feminismo, muitas autoras e autores, não utilizam mais o termo feminismo no singular,
mas no plural:  feminismos (Cf.  Costa e Sardenberg, 1994; Castro,  2000; Rodrigues, 2002; Rago,
2006, dentre outras). 

Aqui neste trabalho, decidiu-se por utilizar o termo feminismo no singular, tendo em vista o
enfrentamento das desigualdades existentes entre homens e mulheres, assim como, pela equidade
de direitos e emancipação da mulher; um elemento comum a quase todos os grupos feministas, no
entanto, torna-se importante esclarecer, que a utilização deste termo no singular, não se concebe a
ideia de um movimento feminista homogêneo, fixo ou a-histórico.
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apresenta por meio do aperfeiçoamento das leis, acreditando que o melhoramento

do ordenamento jurídico produz a tão desejada igualdade de direitos. 

Já a corrente do feminismo dogmático-marxista, descreve Saffioti, é inspirada

nas obras de Marx e Engels, cujo problema das mulheres é percebido como parte

dos problemas sociais gerais, interpretado como decorrente das lutas de classes.

 Outra corrente também percebida no início dos anos 1980 é a do feminismo

radical, que trabalha com o conceito de patriarcado, pressupondo um sistema de

dominação dos homens sobre as mulheres, onde a família é vista como um local que

serve de base para as hierarquias e subjugações.

A  versão  feminista  socialista  se  ampara  no  método  dialético  de  Marx,

“enquanto método que exige a formulação de novos conceitos adequados à análise

de novas realidades, ou a reformulação de categorias conceituais inadequadas para

uma análise conjunta dos dois fenômenos em pauta – classes sociais e categoria de

sexo – e suas interrelações” (1989, p. 113-114).

Outras  autoras  como Nye (1995),  Irigaray  (2003)  listam outras  versões3 do

feminismo, que eclodiram nesse contexto e que hoje compreendem a diversidade do

movimento feminista. 

No campo teórico-epistemológico, no qual são inscritos os estudos de gênero,

segundo  Butler,  2003;  Harding,  1987;  Louro,  1999,  se  encontra  o  empirismo

3Três  “versões  de  feminismos”  são  apontadas  por  Nye  (1995),  são  elas:  anarco-feminismo,  o
ecofeminismo e o feminismo existencialista. O feminismo anarquista, é contrário a todas as formas
de poder, hierarquia e religião, prezam pela liberdade e por uma sociedade sem patrão “onde as
relações amorosas e sexuais seriam livres (Ferreira, 1996, p.164). O ecofeminismo, visa o fim da
exploração  homem-natureza,  buscando  o  convívio  harmônico,  numa  perspectiva  de
complementação, mas nunca de exploração. Já o feminismo existencialista, como discorre Nye, é
pautado nas discussões de Simone de Beauvoir 

Iriguay (2003), aponta duas correntes feministas importantes, a primeira é o feminismo da
diferença, onde percebe a diferença entre homens e mulheres, não como algo negativo, mas como
aspecto importante para a libertação da mulher, sobre o domínio da cultura do masculino, sendo ruim
de  fato,  não  a  diferença  em si,  mas  as  definições  polarizadas  e  hierarquizadas  que  fazem da
diferença.  Por  fim a  última versão  trazida  pela  autora,  cujas  autoras  de  referências  são  Donna
Haraway,  Rosi  Braidotti,  entre  outras,  é  o  cyberfeminismo,  uma  corrente  mais  atual,  que  vê  o
cyberespaço  como  ferramenta  de  criação  de  estereótipos,  capaz  de  ao  interagir,  modificar  as
relações interpessoais.  
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feminista, o ponto de vista feminista e o pós-modernismo, também chamado de pós-

estruturalismo feminista. 

O feminismo além de ser permeado por inúmeras correntes teóricas, políticas,

epistemológicas  é  atravessado  por  momentos  históricos  distintos,  frutos  de

construtos e necessidades políticas, dentro de cada contexto material e social (Scott

1995). Diante disso, o feminismo foi e é constantemente marcado por várias fases e

gerações,  três  delas  conhecidas  como  primeira,  segunda  e  terceira  onda  do

feminismo (COSTA, 2002; NOGUEIRA, 2001).

A primeira onda do feminismo ocorreu no final do século XIX e início do século

XX, atravessou o mundo inteiro, em particular países como França, Reino Unido,

Canadá, EUA. Segundo Wollstonecraf (2001), originou-se na Europa4, com a luta de

mulheres  defendendo  seu  direito  ao  voto,  além  de  direitos  trabalhistas  e

educacionais,  e  ficaram  conhecidas  mundialmente  por  promoverem  grandes

conquistas, tais como: o movimento sufragista que se estruturou na Inglaterra e se

espalhou pela Europa e Estados Unidos; a autorização legal para as mulheres terem

suas próprias propriedades, nos EUA em 1809; na Suécia em 1810, a autorização

do parlamento para que uma mulher solteira fosse declarada maior legalmente pela

dispensa  real,  entre  outras,  que  marcaram  essa  primeira  onda  no  contexto

internacional (COSTA, 2002).

Ainda  no  contexto  da  primeira  onda  do  feminismo,  alguns  movimentos

começaram  a  produzir  efeitos  no  Brasil.  Lideradas  por  Bertha  Lutz,  bióloga  e

cientista, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino levou ao Senado, através

4Muitas(os) autoras(es) e estudiosas(os) identificam o surgimento do feminismo na Europa do século
XVIII, através das ideias de intelectuais como a inglesa Mary Wollstonecraf, entre outras, no entanto
feministas contemporâneas ligadas aos estudos pós-coloniais e ao multiculturalismo, têm críticas a
esta definição, entendo tal identificação como forma de recorte ocidental e eurocêntrico da história do
feminismo, não permitindo a contextualização de várias formas lutas contra a opressão e dominação
apresentadas por mulheres ao longo do mundo. Ella Shohat (apud Costa, 2001, p. 159), uma árabe-
judia naturalizada estadunidense, define esta forma de recontar a história do feminismo (situando sua
emergência na Europa e nos Estados Unidos, no interior do projeto de modernidade) como ocidental
e eurocêntrica. Do seu ponto de vista, mulheres em várias partes do mundo e em contextos os mais
variados lutaram (e lutam) contra as formas de opressão a elas impostas. O feminismo teria, pois,
genealogias múltiplas.

23



de  uma campanha  pública  pelo  voto,  em 1927,  um abaixo-assinado,  pedindo  a

aprovação do Projeto de Lei que dava o direito de voto às mulheres, conquistados

mais tarde em 1932.

Um  dos  nomes  importantes  que  marcaram  a  primeira  onda  no  Brasil  foi

Dionísia  Gonçalves  Pinto5,  que  sob  o  pseudônimo  de  Nísia  Floresta  Brasileira

Augusta,  publicou  o  primeiro  livro  no  Brasil,  cujo  conteúdo  versava  diretamente

sobre a igualdade intelectual feminina.6 

As primeiras publicações implicadas a definir o feminismo no Brasil voltaram-se

a  apresentá-lo  como  um  movimento  político  intelectual  destinado  a  “repensar  e

recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou

mulher, não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados” (ALVES E PITANGUY,

1985,  p.  9).  Teles  (1993,  p.10),  reafirma também,  que as  publicações buscaram

questionar “as relações de poder, a opressão e a exploração de grupos de pessoas

sobre outras”.

A segunda onda do feminismo surgiu entre as décadas de 1960-1980 e lidava

com as disparidades do papel  da mulher,  colocadas por desigualdades culturais,

além  das  diferenças  impostas  pela  lei.  Um  nome  importante  nesse  cenário  foi

Simone de Beauvoir, que publicou o livro intitulado “O Segundo Sexo”, em 1949. Foi

através  dela  que  uma  frase  ficou  conhecida  uma  das  máximas  do  feminismo,

responsáveis pela diferenciação entre o sexo e o gênero: “não se nasce mulher, se

torna mulher”. 

Dois movimentos deram rumos diferentes às questões feministas na segunda

fase  do  feminismo,  um  situado  nos  EUA,  cujas  feministas  americanas  davam

visibilidade  as  denúncias  feitas  à  opressão  masculina,  além  da  busca  pela

5Dionísia, 1810-1885, foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira, que se empenhou, através
das suas publicações em jornais nas imprensas brasileiras, a apontar para a importância dos direitos
de mulheres, escravos e índios; foi uma das primeiras mulheres a romper os limites entre os espaços
públicos  e  privados http://memme/ria.cnppqcrr/wemr/ucmst//pia/pmiar.st-viiamwe/-/o/crp.l_cn/p/mp//
56cINSTANCEc.6MO/10157/2139009 Acessado em 21 de julho de 2017.

6Gender,  Race,  and  Patriotism  in  the  Works  of  Nisia  Floresta
httpst:///pl_iapml_iarr.r.cweial_m.cn/me/d/ia/pdfi/10c1111/rl_.rc12186 Acessado em 21 de junho de 2017.
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igualdade; e outro na França, onde as feministas francesas buscavam a valorização

das diferenças entre homens e mulheres, chamando a atenção para a visibilidade

feminina geralmente negligenciada. Dois lados do mesmo movimento destacaram

duas questões filosófico-epistemológica: “o feminismo da igualdade” e o feminismo

da diferença”7, que para Scott (2005) “deve ser concebida em termos de paradoxo,

ou seja, em termos de uma proposição que não pode ser resolvida, mas apenas

negociada, pois é verdadeira e falsa ao mesmo tempo”.8

Nesse período da segunda onda, movimentos hippies, estudantis e movimento

de  trabalhadores,  dentre  outros,  eclodiram  no  mundo  ocidental  dando  novos

contornos  às  questões  feministas  (SOIHET,  1997).  O  lançamento  da  pílula

anticoncepcional  foi  um  elemento  fundamental  na  delimitação  do  poder  e  da

autonomia da mulher sobre seu corpo, marcando assim o primeiro momento das

discussões diretas da relação de poder entre homens e mulheres. Pela primeira vez,

discutia-se outra forma de dominação,  que não a clássica dominação de classe,

expondo frontalmente a dominação do homem sobre a mulher, com vista a liberdade

de  decisão  sobre  sua  vida  e  seu  corpo,  partindo  de  uma  nova  forma  de

relacionamento  entre  homens  e  mulheres.  O  feminismo  desse  momento  “deu

prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e contra o patriarcado entendido

como o poder dos homens na subordinação das mulheres” (PEDRO, 2005, p. 79).

Um dos lemas principais das feministas desse período consistia na frase: o
privado é político. Falava-se muito em democracia política, em relação de
classes,  mas  o  que  acontecia  no  âmbito  das  casas  e  das  famílias
permanecia  intocável  na  esfera  pública,  e  as  mulheres  ligadas  ao
movimento  feminista  desejavam mudar  essa  realidade.  O ditado  popular
segundo o qual “em briga de marido e mulher, não se mete a colher” se
encaixa bem nesse contexto. A reivindicação das feministas era, portanto,
bastante voltada a questões de violência sexual e familiar contra a mulher,

7Ver o conceito de Feminismo da diferença em PERROT, Michelle (1998). 

8O que Scott chama a atenção é que à questão filosófico-epistemológica da igualdade e da diferença
acaba por sobrepor a questão política. Desse modo, essa concepção sugeri que existem diferentes
subjetividades, masculinas e femininas, mas, embora não sejam idênticas, podem ser similares e
iguais, equivalendo-se uma a outra. Com isso, introduz-se a ideia de equidade e paridade no debate
igualdade-diferença dentro dos movimentos feministas. 
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alegando-se  que  era  uma  questão  a  ser  publicamente  discutida  e
solucionada. (SIQUEIRA, 2015, p. 336)

Inseridos na discussão pela liberdade do corpo, pelo prazer, o aborto ganha

destaque nesse período, associado ao direito de ser mãe ou não, tratando-se de um

reflexo sobre liberdade sexual feminina. 

Diante  de  todas  essas  inquietações  e  insatisfações,  os  papéis  sociais,

anteriormente  determinados,  foram  colocados  em  xeque,  levantando  novos

questionamentos a respeito de “ser mulher” e de suas atribuições como esposa, mãe

e feminina. É nesse contexto que surge o conceito de gênero, que segundo Scott

(1986): 

[…]  parece  ter  aparecido  primeiro  entre  as  feministas  americanas  que
queriam  insistir  no  caráter  fundamentalmente  social  das  distinções
baseadas  no  sexo.  A  palavra  indicava  uma  rejeição  ao  determinismo
biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O
gênero sublinhava também o aspecto relacional das definições normativas
das feminilidades. (SCOTT, 1986, p.3)

A segunda onda corresponde, justamente, ao período em que o conceito de

gênero foi elaborado, oportunidade a qual, serviu e serve como instrumento para a

teorização de tais questões. Ainda segundo Scott, citando Nathalie Davis (1976):

Nosso objetivo é entender a importância dos sexos dos grupos de gênero
no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir  a amplitude dos papéis
sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual
o  seu  sentido  e  como funcionavam para  manter  a  ordem social  e  para
mudá-la. (DAVIS, 1976, p. 90) 

Enquanto no mundo capitalista central ocorria o surgimento e o fortalecimento

dos  movimentos  revolucionários,  no  Brasil,  com  a  ditadura  militar  de  1964,

deflagrava-se um momento de grande repressão e punição aos movimentos sociais,

fazendo surgir um movimento feminista, que, embora tivesse influência de outros

países, ganhou características próprias. 

Na visão de Sarti (2004)
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[...] embora influenciado pelas experiências europeias e norte-americana, o
início do feminismo brasileiro dos anos 1970 foi significativamente marcado
pela contestação à ordem política instituída no país, desde o golpe militar de
1964.  Uma  parte  expressiva  dos  grupos  feministas  estava  articulada  a
organizações de  influência  marxista,  clandestinas  à  época,  e  fortemente
comprometidas  com  a  oposição  à  ditadura  militar,  o  que  imprimiu  ao
movimento características próprias (SARTI, 2004, p.36).

O momento que marca a grande eclosão do movimento feminista no Brasil,

registrado  ainda,  em  meados  da  segunda  onda,  coincidiu  com  a  luta  pela

redemocratização  durante  a  ditadura  militar  de  1964,  momento  esse  em  que  o

movimento  feminista  ganha  um  caráter  de  movimento  de  massa,  alcançando

notoriedade e força.  

Em virtude  do  surgimento  e  da  expansão  por  diversas  regiões  do  país,  o

movimento feminista ganha proporções consideráveis, alcançando grandes vitórias,

que marcam a segunda onda no Brasil. Uma das primeiras conquistas surgiu em

Brasília, com a criação do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA),

com o  Conselho  Nacional  da  Condição  da  Mulher  (CNDM),  como expões  Pinto

(2010) 

Uma das mais significativas vitórias do feminismo brasileiro foi a criação do
Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), [...],  que, tendo sua
secretária com status de ministro, promoveu junto com importantes grupos –
como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), de Brasília –
uma campanha nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na nova
carta constitucional (PINTO, 2010, P.17).  

Em 1984,  em Amsterdã,  um  grupo  de  brasileiras  participa  do  4º  Encontro

Internacional de Saúde da Mulher, e envolvidas com as indagações do encontro,

trazem para o Brasil uma construção da noção de direitos reprodutivos da mulher,

que  abarcavam,  além  do  controle  sobre  seu  próprio  corpo,  o  exercício  da  sua

sexualidade  sem  preconceitos,  permitindo  o  levantamento  das  questões  sobre

aborto e reprodução sem coerção e violência (CAMARGO, 2009, p. 13). 
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O tema do Aborto, que já tinha destaque no contexto internacional por volta de

1975, só ganha uma dimensão maior no Brasil, no final da década de 1970 e início

da década de 1980, com a primeira manifestação pró-aborto, no Rio de Janeiro, em

decorrência do fechamento de uma clínica. O Brasil  observou esses movimentos

reivindicatórios,  no  momento  em  que  aparecem  as  reivindicações  de  liberdade

sexual características da segunda onda. (CAMARGO, 2009, p. 12).

Destaca Camargo (2009): 

Ainda assim, o debate em relação ao aborto foi levantado mais cedo no
Brasil  do  que  em outros  países  da  América  Latina,  com a  exceção  do
México.  Por  um lado,  essa  discussão  foi  realizada  por  organizações  de
planejamento familiar. A mais importante dessas organizações, a Bem-Estar
Familiar no Brasil (BEMFAM), retratava o aborto ilegal como uma epidemia
a  ser  tratada  pelo  planejamento  familiar.  Por  outro  lado,  tinha  início  a
discussão pela perspectiva feminista,  travada, sobretudo nas publicações
feministas.  Essa  visão  do  aborto  no  Brasil  foi  em  grande  medida
influenciada pela experiência francesa, devido ao retorno de exiladas que
estavam na França quando esse país legalizou a contracepção (1974) e o
aborto (1975) (CAMARGO, 2009, p.11). 

Outra temática que ganhou proporções consideráveis nos estudos e debates

feministas nesta época foi a violência contra a mulher, que surge juntamente com o

slogan  “quem ama não mata”,  que inicialmente  foi  atrelado a todos os  tipos  de

violência,  inclusive  aquelas  cometidas  contra  presas  políticas,  mas  depois  foi

tomando uma centralização em torno das questões da violência doméstica e familiar

(SANTOS, 2010).

As respostas  dadas pelo  Brasil  em relação à  violência  sofrida  pela  mulher

apareceram,  inicialmente,  em  1985,  através  da  primeira  política  pública,  que

consistia na criação das Delegacias da Mulher, que teve sua primeira sede em São

Paulo, mas logo se espalhou por várias partes do país. Compostas por funcionárias

mulheres, seu objetivo era atender aos casos de violência sexual, além do crime de

lesão corporal contra a mulher, no entanto, o crime de homicídio, permaneceu na

competência  das  delegacias  comuns,  mesmo  após  inúmeras  reivindicações

(SANTOS, 2010).
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 A realização da campanha nacional para a inclusão dos direitos das mulheres

na nova carta constitucional de 1988 resultou em importante progresso na luta pela

condição da mulher.  O Art.  5º,  inciso I  da supracitada Constituição, assegurou a

mulheres e homens direitos iguais e obrigações; o Art. 226 do mesmo documento,

em seu Parágrafo 5° diz: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são

exercidos  pelo  homem e  pela  mulher”.  A partir  desses  dois  artigos,  foi  possível

discutir as questões de equidade de gênero, além da proteção dos direitos humanos

das mulheres, de maneira legal e amparada juridicamente.  

No  Art.  7º,  inciso  XVII,  é  assegurada  “licença  à  gestante,  sem prejuízo  do

emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”. Deflagra-se, a partir da

Constituição Federal, a igualdade (legal) entre homens e mulheres, e com isso, a

proibição  de  toda  e  qualquer  atitude  discriminatória,  em  decorrência  do  sexo,

levando para um patamar diferenciado, as questões da sexualidade da mulher.

A terceira onda é marcada por uma reivindicação da continuidade das políticas

já  adotadas  na  segunda  onda,  buscando  suprir  com  as  lacunas  apresentadas

anteriormente. Tem seu início na década de 1990 e sua intenção foi a desconstrução

da categoria mulher, pensando a mesma, não como um sujeito coletivo ou uníssono,

que dividem a mesma história, objetos das mesmas práticas discriminatórias, mas

como diferentes dos homens e diferentes entre si. Trata-se da diferença dentro da

diferença.

Diferentemente  da direção  adotada pelas  francesas,  registrado na  segunda

onda,  classificada de “feminismo das diferenças”,  os  caminhos aqui  tomados na

terceira onda se deram em pensar as diferenças não como algo positivo ou negativo,

mas  como  marcador  social9,  cujo  objetivo  é  explicar  como  são  constituídas

socialmente  as  desigualdades  e  hierarquias  entre  as  pessoas  envolvidas  pelos

elementos de raça, classe, etnia, religião, idade, entre outros.

9Marcador Social é um campo das Ciências Sociais que busca explicar as desigualdades sociais,
como  produto  das  relações  estabelecidas  entre  os  indivíduos  http://weweweccstpcrr/.ump/ppa15350
Acessado em 24 de junho de 2017.
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Essa fase do feminismo tendeu-se a rejeição de tudo aquilo que era unívoco,

dando ênfase à subjetividade e a multiplicidade, buscando subverter-se contra todo

tipo de opressão e limitação. Muito influenciada por dois movimentos filosóficos da

contemporaneidade – o Pós-modernismo e a Filosofia da Diferença – o movimento

feminista  chegou  a  dura  conclusão,  de  que  o  que  foi  registrado  na  primeira  e

segunda onda, marcou a exclusão de grande parcela de mulheres, que não viam

seus interesses correspondidos pelo movimento (ALVES; PITANGUY, 1985).

O  movimento  feminista  da  terceira  onda  fez  questão  de  assumir  que  as

demandas de outras mulheres que, apesar de serem mulheres, anteriormente não

eram registradas, envolvendo elementos de raça, etnia, classe, religião, e quando

registradas, não tinham a mesma atenção ou tratamento. É nesse momento, como

ressalta Costa (2009), que grupos dentro do movimento feminista ganham ascensão,

como os de mulheres negras, lésbicas e trabalhadoras rurais. Costa (2009) ainda faz

uma  crítica  salutar,  dizendo  que  esse  momento  foi  o  momento  do  nítido

reconhecimento das pluralidades femininas, que os idealizadores de gênero haviam

se esquecido, ao tratá-lo com essencialismo e universalidade. 

As mulheres negras e as lésbicas proclamaram o caráter metanarrativo do
conceito  de  gênero,  que  inviabiliza  as  diferenças  entre  as  mulheres,
impondo  uma  identidade  comum  que  corresponde  na  realidade  aos
interesses  da identidade  hegemônica  das  mulheres  heterossexuais  e  da
raça branca.  Em síntese,  o gênero caiu na mesma armadilha que havia
pretendido  evitar:  a  homogeneização  e  a  imposição  de  uma  identidade
única. (FRANCO, 2004 apud ESPINOZA 2004, p. 15). 

No Brasil,  as críticas explícitas ao movimento feminista,  ganham força e se

sustentam nas concepções de Judith Butler, ao ressaltar que o discurso universal é

excludente; porque as opressões atingem as mulheres de modos diferentes. Seria

necessário levar em conta as especificidades de cada mulher, discutindo assim o

gênero  com o  recorte  de  classe e  raça.  “As  pesquisas  acadêmicas voltadas  às

questões  feministas  esforçaram-se  inicialmente  em  estender  e  reinterpretar  as

categorias de diversos discursos teóricos de modo a tornar as atividades e relações
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sociais  das  mulheres  analiticamente  visíveis  no  âmbito  das  diferentes  tradições

intelectuais” (HARDING, 1987, P.12).

Pode-se  falar  que  “Problemas  de  gênero:  feminismo  e  subversão  da

identidade”  de  2003,  de  Judith  Butler  é  um dos grandes  marcos teóricos  dessa

terceira onda, que subsidiou teoricamente diversas ramificações do feminismo. Na

década de 1990, o feminismo militante no Brasil “passa a atuar articuladamente com

outros  movimentos  e  pautar  questões  como  a  homossexualidade  e  a  luta  pela

igualdade racial” (SANTOS; OLIVEIRA, 2010, P. 6). 

A terceira onda no Brasil é marcada por muitos avanços e também retrocessos.

Cabe apontar duas conquistas que marcam os anos 2000, haja vista, que a terceira

onda,  embora  tenha  se  iniciado  nos  anos  1990,  permanece  em  constante

transformação,  portanto,  não  se  apresenta  madura  suficiente  para  promover

respostas institucionais por meio das políticas públicas (SIQUEIRA, 2015).

A primeira  foi  a  criação da  lei  11.340/2006,  chamada Lei  Maria  da  Penha,

considerada a primeira medida legislativa relevante no que diz respeito aos atos

violentos cometidos contra as mulheres, que pela primeira vez, define o que consiste

ser a violência doméstica e/ou familiar, registrado em seu Art.5º:

configura[-se] violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão  baseada no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I  -  no  âmbito  da  unidade  doméstica,  compreendida  como  o  espaço  de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos  que  são  ou  se  consideram  aparentados,  unidos  por  laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III  - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. 
As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação
sexual (BRASIL, 2012).

Siqueira relata que: “Há uma força simbólica no ato de se definir um fenômeno.

É como se, a partir daquele momento, ele passasse a ter uma existência real no
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mundo; no caso da violência contra a mulher, tornada invisível dentro de ambientes

domésticos, esse passo é extremamente importante” (SIQUEIRA, 2015, P.346).

Outra conquista registrada recentemente foi  a lei  13.104/2015 que alterou o

código penal e incluiu uma nova modalidade de homicídio qualificado, chamado de

feminicídio10,  que  consiste  no  crime  praticado  contra  mulher,  por  razões  da  sua

condição de sexo feminino. 

Entretanto, cabe refletir; se a criação e/ou alteração legislativa de ordem penal

não está  evidenciando  uma ineficácia  das  leis  existentes  de proteção à  mulher.

Autoras  como  Vieira  (2013),  defendem  que  a  Lei  Maria  da  Penha  deveria  ser

aplicada aos casos de homicídio contra a mulher, ao menos nos casos de violência

doméstica  e  intrafamiliar,  tomando  em  conta,  que  a  mesma  possui  normas  de

natureza penal, porém, afirma que isso não tem ocorrido. 

Embora a periodização em ondas exponha, de maneira sucinta, os caminhos

adotados pelo movimento feminista, buscando refletir as teorias que as embasam,

além das reivindicações e demandas do próprio movimento, não são capazes de

delimitar  sua  conceituação,  tendo  em  vista  as  ramificações,  que  ao  longo  do

processo histórico, o feminismo veio adquirindo.  

1.2 Discutindo Gênero

Embalada pela crítica feminista do final da segunda onda, o conceito de gênero

surge na década de 1970, e se dissemina rapidamente durante a década de 1980

em  todo  o  mundo.  Esse  conceito  ofereceu  um  novo  olhar  sobre  a  realidade,

10“O feminicídio, em seu significado mais comum, pode ser definido como o homicídio de uma mulher
por  motivo  de  perseguição  ao  seu  sexo.  Entretanto,  vários  grupos  feministas  consideram  esta
definição como incompleta, pois, perante o seu critério, o feminicídio não compreende apenas os
homicídios, mas sim todo um conjunto de violações relacionado aos direitos humanos das mulheres
por razão do seu gênero. Desta forma, o feminicídio inclui também os maus-tratos, os estupros e a
exploração sexual”. https://conceitos.com/feminicidio/ Acessado em 30 de junho de 2017.
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apontando  para  as  distinções  entre  características  consideradas  femininas  e

masculinas, que estruturavam a hierarquia social entre os sexos. 

A necessidade de se repensar a cultura, o conhecimento e as práticas sociais

de homens e mulheres, que levam a submissão, opressão e dominação do gênero

feminino,  incitou  a  militância  do  movimento  feminista,  que,  com  a  proposta  de

questionar  os paradigmas das ciências criaram grupos de pesquisa dedicados à

elaboração de teorias, práticas e metodologias de trabalho, impondo novos temas a

serem discutidos nos meios acadêmicos, que culminaram em uma “transformação

no modo de construção,  na agência e nos domínios do conhecimento”  (LOURO

1997, p. 148).

   As pesquisas desenvolvidas por várias feministas visam estudar a origem,

estrutura, os métodos e a validade do conhecimento referente aos sujeitos dentro do

sistema  sociocultural.  Conforme  destaca  Louro  (1997,  p.  154),  “os  desafios  da

pesquisa feminista são, fundamentalmente, desafios epistemológicos11: referem-se a

modos de conhecer, implicam discutir quem pode conhecer que áreas, que domínios

da vida  podem ser  objetos  de  conhecimento,  que tipo  de perguntas  podem ser

feitas”.

Louro (1997) reitera:

Isso ocorre fundamentalmente porque ele [o feminismo] redefine o político,
ampliando os seus limites, transformando seu sentido, sugerindo mudanças
na sua “natureza”. Se o “pessoal é político” [...] então se compreenderá de
um modo novo as relações entre a subjetividade e a sociedade, entre os
sujeitos e as instituições sociais. E a recíproca também pode ser aplicada,
pois  “o  político  também  é  pessoal”  —  nossas  experiências  e  práticas
individuais não apenas são construídas no e pelo social, mas constituem o
social”.  Isso  permitiu  que  “se  observassem  vínculos  de  poder  antes
desprezados” (p. 148-149).

11Desafios epistemológicos pois, além de questionarem os paradigmas das ciências e as definições
tradicionais  de  sociedade,  como  público-privado,  política,  liberdade,  autonomia,  esses  estudos
feministas, foram responsáveis por uma “transformação no modo de construção, na agência e nos
domínios do conhecimento”. (LOURO, 1997, p.148).
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Os estudos de gênero foram inseridos nas ciências sociais como um conceito

renovador;  tinham como compromisso a transformação social  e  a afirmação das

mulheres  como  sujeitos  políticos  e  sujeitos  do  conhecimento.  A meta  era  uma

produção teórica útil à prática política feminista. Esse conceito se instaurava como

classificação ordenadora do mundo social a ser examinada e como dado constitutivo

da identidade do sujeito de pesquisa. Embora se pensassem em uma revolução no

campo das ciências sociais, veremos que a inserção da perspectiva de gênero foi

menos transformadora do que se imaginava. 

Os estudos de gênero carregam consigo uma vasta interpretação teórica, e

receberam, desde sua gênese, enormes contribuições para campo da produção de

conhecimento. Algumas autoras e autores12 forneceram subsídios significativos para

a  transformação  e  evolução  do  conceito  de  gênero,  rompendo  com  os  limites

existentes entre a dualidade sexo e gênero até então muito disseminada.

Para  os  estudos  de  gênero  “não  existe  uma  determinação  natural  dos

comportamentos  de  homens  e  mulheres,  apesar  das  inúmeras  regras  sociais

calcadas  numa suposta  determinação  biológica  diferencial  dos  sexos”  (GROSSI,

1998, p. 4).

Segundo a visão dual  que opera no mundo,  as diferenças entre homens e

mulheres estão pautadas na anatomia dos corpos,  que incidem na opressão do

gênero feminino. Segundo essa visão binária, o que delimita o lugar que a mulher

ocupa é a determinação advinda do seu aparelho reprodutor, que define seu destino

e o seu lugar na estrutura familiar, no mundo do trabalho, no campo intelectual, ou

seja, em todas as esferas da sociedade. 

Essa visão binária de mundo determinava no seio das universidades, o rumo

dos estudos e pesquisas que incidiam sobre os corpos, definindo a mulher como

ente mais próximo da natureza, da passividade, da reprodução e da irracionalidade,

enquanto  o  homem,  mais  próximo  a  razão,  a  cultura,  ao  trabalho,  a  ação  de

transformação, etc. 

12Haraway (2004), Scott (1995), Safiotti (1987), Iriguay (2003) dentre outras.  
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Segundo Haraway (2004),  essa lógica amplamente disseminada fortalecia a

ideia  de  oposição  entre  a  natureza  e  a  cultura,  e  sustentava  os  discursos

colonialistas do ocidente. Para a autora “era parte de uma vasta reformulação liberal

das ciências da vida e das ciências sociais no desmentido do pós-guerra, feito pelas

elites  governamentais  e  profissionais  do  ocidente,  das  exibições  de  racismo

biológico de antes da Segunda Guerra” (2004, p. 217), ao propósito dos discursos

dominantes  “estruturava  o  mundo  como  objeto  do  conhecimento  em  termos  da

apropriação, pela cultura, dos recursos da natureza” (2004, p. 217).

Somente anos depois, após muitas lutas, que os aspectos biológicos e sexuais

ligados ao aparelho reprodutor de homens e mulheres, foram deixados de lado, uma

vez que as feministas acadêmicas buscavam combater o determinismo biossexual

nas explicações dadas, que serviam de base para justificarem a inferioridade das

mulheres  em diferentes  sociedades.  Lutava-se para  garantir  que a mulher  fosse

inserida na cultura, como sujeitos sociais, não apenas construídas, mas construtoras

de uma realidade (HARAWAY, 2004).

 Após  o  combate  do  determinismo  biológico,  foi  assumido  pelos  discursos

feministas nas academias, o argumento da construção social, que, ainda arraigados

à lógica dualista, fez surgir uma nova categoria: o par sexo-gênero. Esse par de

categorias,  como  observado  por  autoras  como  Fraisse  (1995),  Stolke  (2004)  e

Haraway (2004), foi inserido em 1950, nos estudos da classe média estadunidense e

ensejaram na dificuldade conceitual e terminológica do conceito.

O termo gênero foi muito utilizado pelas ciências médicas, pela psicologia e

sexologia, para explicar o comportamento adotado pelos indivíduos, identificando os

que eram masculinos e femininos, a partir do seu sexo anatômico (STOLKE, 2004,

p. 84-85). No entanto, não foram capazes de explicar o comportamento e práticas de

pessoas trans, travestis entre outros que tinham como objeto do seu desejo pessoas

do mesmo sexo. 
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Surge então nos Estados Unidos o termo Gender 13, que buscava explicar os

aspectos que não advinham do sexo biológico, mas dos corpos cujas genitálias não

se adequavam as duas formas consideradas pela classe médica como: masculino e

feminino. 

Ao tomar grande expressão entre pesquisadores, o termo Gender tornou-se um

conceito  teórico,  que  proporcionou  a  concretização  das  ideias  que  pairavam no

mundo  acadêmico,  sobre  a  incidência  do  papel  da  cultura  e  da  sociedade  na

formação e no comportamento de homens e mulheres. Por despertar tanto interesse,

novos estudos foram realizados a fim de compreender os efeitos que a cultura e a

sociedade  provocavam  nos  indivíduos,  implicando  na  sexualidade,  e  com  isso,

novas formas de controle e adequação das condutas desviantes foram submetendo

corpos, condutas e prazeres. 

Gênero foi firmemente alocado a uma problemática individualista, dentro da
ampla “incitação  ao discurso”,  à  sexualidade  característica  da sociedade
burguesa, dominada pelos homens, e racista. Os conceitos e tecnologias da
“identidade de gênero” foram produzidos a partir de vários componentes:
uma leitura instintualista de Freud; o foco na psicopatologia e somatologia
sexual  dos  grandes  sexologistas  do  século  dezenove  (Krafft-Ebing,
Havelock  Ellis)  e  seus  seguidores;  o  contínuo  desenvolvimento  da
endocrinologia bioquímica e fisiológica desde os anos vinte; a psicobiologia
de  diferenças  sexuais  nascida  da  psicologia  comparada;  as  inúmeras
hipóteses de dimorfismo sexual hormonal, de cromossomos e neural, que
convergiram nos anos cinquenta; e as primeiras cirurgias de redefinição de
gênero por volta de 1960 (Haraway (2004, p. 215-2016).

Para Haraway (2004), as novas concepções de homem e mulher, advinda dos

estudos de gênero, fomentavam inquietações nas quais o conceito de constructo

social  era  questionado  e  combatido  por  uma  ciência  funcionalista  burguesa  e

existencialista. Segundo a autora, isso ocorria “no mesmo período histórico do pós-

guerra  no qual  os  fundamentos das vidas das mulheres  num sistema dominado

pelos  homens,  num  mundo  capitalista,  estavam  passando  por  reformulações

básicas” (2004, p. 216).
13Segundo Fraisse (2001), o termo foi utilizado, diante da “falta de um instrumento adequado para
expressar a reflexão sobre os sexos, o pensar dois em um”.
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Pensando nas causas da opressão e subordinação da mulher,  com grande

influência das feministas nas décadas de 1970 e 1980, a comunidade acadêmica

estadunidense foi estimulada a desenvolver um debate político-científico em torno

das categorias de sexo e gênero. Nesse contexto, um importante texto é publicado

com  a  intenção  clara  de  “alcançar  uma  definição  mais  desenvolvida  [e  menos

conservadora]  do  sistema  de  sexo/gênero”  (RUBIN,  1993,  p.  2).  O  ensaio  da

antropóloga Gayle Rubin, The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of

Sex,  publicado em 1975, obteve uma grande repercussão nos estudos de gênero,

segundo  ela,  as  culturas,  em  diferentes  sociedades,  possuem  “um  conjunto  de

arranjos através dos quais  a  matéria-prima biológica do sexo e  da procriação é

moldada  pela  intervenção  humana  e  social  e  satisfeita  de  forma  convencional”

(RUBIN, 1993, p. 5). 

É criado então,  um novo processo de análise, chamado “sistema de sexo e

gênero”, onde se buscou enxergar o sexo e a procriação como um produto moldado

pela apropriação social e intervenção humana. Seu intuito foi justificar a ideia de que

todas  as  culturas  possuem,  em  si,  um  sistema  que  molda  as  personalidades

humanas e as conduzem a partir das suas percepções e perspectivas próprias. 

As proposições de Rubin fazem surgir  uma pergunta:  o  que é uma mulher

domesticada?14 A autora  mesma  se  propõe  a  responder  essa  indagação:  “uma

mulher é uma mulher. Ela se torna uma doméstica, uma esposa, uma mercadoria,

uma coelhinha,  uma prostituta  ou ditafone humano em certas relações”  (RUBIN,

1993,  p.2).  Para  ela,  a  mulher  é  mulher,  mas  o  que  se  considera  mulher  é

construção histórica e determinada. Dessa resposta, surge outra indagação: “O que

são  então  estas  relações  através  das  quais  uma  fêmea  torna-se  uma  mulher

oprimida?” (RUBIN, 1993, p.2). 

Amparada em Marx, Rubin declara “não existe nenhuma teoria que dê conta da

opressão das mulheres – na sua interminável variedade e monótona similaridade

14Parafraseando Marx, que se indagava em Wage Labor and  Capital, Marx pergunta: “O que é um
escravo negro? um negro é um negro. Ele se torna um escravo somente em certas relações” (MARX,
apud RUBIN, 1993, p. 2). 
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através das culturas e ao longo da história – com o mesmo poder explicativo que

tem a teoria marxista da opressão de classe” (1993, p. 3). Entretanto, ressalta que,

embora a teoria marxista seja fundamental para a análise da opressão feminina, a

gênese dessa opressão não estaria ligada ao surgimento do capitalismo, concluindo

que “as mulheres são oprimidas em sociedades que, por maior que seja o esforço de

imaginação, não podem ser descritas como capitalistas. [...] O capitalismo apenas se

apropriou e reciclou noções de masculino e feminino que o antecedem por séculos”

(ibidem, p. 4). 

Seus argumentos, tem como pressuposto a concepção de que sexo é sexo,

mas a maneira como se apreendem o sexo “é igualmente determinado e obtido

culturalmente”  (ibidem,  p.5).  Sendo  assim,  não  há  razão  para  a  distinção  entre

sistemas econômicos, que estão no campo da produção, e sistemas sexuais, que

estão no campo da reprodução, uma vez que ocorre produção e reprodução em

ambos os sistemas.

Qualquer modo de produção envolve a reprodução – de instrumentos, da
força de trabalho e das relações sociais.  Não podemos relegar todos os
aspectos  multifacetados  da  reprodução  social  ao  sistema  sexual.  A
substituição de equipamentos é um exemplo da reprodução da economia.
Por outro lado, não podemos limitar o sistema sexual à “reprodução” nem no
sentido social do termo, nem no seu sentido biológico. Um sistema de sexo/
gênero não é apenas o momento reprodutivo de um: modo de reprodução”.
A formação da identidade e gênero é um exemplo de produção no domínio
do  sistema  sexual.  E  um sistema  sexo/gênero  envolve  muito  mais  que
“relações de procriação”, reprodução no sentido biológico. (RUBIN, 1993,
p.6).

Rubin recebeu muitas críticas, mas foi  a responsável por trazer à tona dois

pontos  de  análise  dentro  do  debate  feminista  –  um deles  diz  respeito  sobre  a

maneira  de  se  pensar  as  construções  sociais  da  mulher  em termos  de sistema

cultural; e o outro foi analisar empiricamente as realidades diversas e os contextos

específicos  de  operacionalização  das  relações  de poder  –,  no  qual  sexo/gênero

estão inseridos (PISCITELLI, 2004, p. 51).
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Embora  Rubin  tenha  contribuído  para  se  pensar,  de  maneira  diversa  às

ciências, a construção da categoria mulher, a mesma elencou o sexo, como matéria-

prima em suas análises, definindo Identidade de Gênero como “construção social do

sexo” (p.16), e não deu a mesma ênfase ao conceito de gênero, mostrando-se para

feministas como Bruna Franchetto, Maria Luiza Heilborn e Maria Laura Cavalcanti15

um conceito pouco aprofundado. 

Tais críticas realizadas sobre a maneira com a qual o sexo foi apreendido por

Rubin consideram a desconstrução da categoria sexo, assim como se fazem com a

categoria  de gênero,  logo,  essa categoria  deveria  ser  submetida a um processo

similar.  Sexo  e  o  seu  entendimento  “natural”  deveria  ser  objeto  de  análises

historicizadas, haja vista,  ser ele mesmo, categoria de pensamento culturalmente

marcado, sendo assim, questiona-se se a categoria sexo possa servir como matéria-

prima para a comparação entre diferentes culturas.

Aceitar  a  distinção  entre  sexo-gênero-natureza  e  não  problematizar  e

historicizar  a  visão  tradicional  desses  elementos,  só  produziu  rachaduras  na

concepção política de análise do gênero, abrindo brechas perigosas e úteis à ciência

médica/biológica. 

Nota-se, nos estudos de gênero, que a maneira como o conceito foi utilizado ao

longo da história,  se mostrou inúmeras vezes,  esvaziados de conteúdo analítico,

ressaltando  apenas,  descritivamente,  as  diferenças  dadas  por  um  determinismo

biológico, cujas pesquisas centravam-se apenas na figura da mulher.

Em  1985,  a  autora  Scott  apresenta  um  texto  na  American  Historical

Association,  problematizando  as  discussões  que  até  então  pairavam centro  das

pesquisas sobre a mulher, onde a autora questiona a maneira como o conceito de

gênero vinha sendo utilizado.

Ao se  referenciar  aos estudos  das  historiadoras  feministas  nos EUA,  Scott

aponta que suas intenções eram ampliar a noção tradicional da história, redefinindo

15Essa perspectiva de pouco aprofundamento do conceito de gênero, nos estudos de Gayle Rubin,
aparecem elencados no texto: Perspectivas Antropológicas da Mulher, de 1981, escrito pelas autoras
Bruna Franchetto, Maria Luiza Heilborn e Maria Laura Cavalcanti
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o  lugar  da  mulher  e  sua  representação,  através  dos  estudos  e  pesquisas

desenvolvidos  por  elas,  e  dessa  maneira,  como  aponta  autora,  “incluir  tanto  a

experiência pessoal  e subjetiva,  quanto às atividades públicas e políticas” (1990,

p.6). 

Para  que  o  gênero  tomasse  a  ênfase  necessária,  a  fim  de  reformular  os

paradigmas da História e das Ciências Sociais, seria necessário colocá-lo enquanto

uma categoria analítica e sem essa alteração não seria possível questionar e mudar

a visão como se vinha trabalhando até então no campo das pesquisas, acerca dos

indivíduos e da sociedade. “A maneira pela qual esta nova história iria por sua vez

incluir a experiência das mulheres e dela dar conta, dependia da medida na qual o

gênero podia ser desenvolvido como uma categoria de análise”. (SCOTT, 1990, p.6).

A categoria  de  gênero  se  tornaria  então  um  dado  essencial  de  pesquisa;

colocado tanto como forma de classificação que ordena o mundo social,  quanto

como dado que constitui a identidade do sujeito de pesquisa. 

Para Scott, assim como classe e raça, gênero deveria ser inserido enquanto

uma categoria analítica, e juntas, ensejariam na inclusão “das(os) oprimidas(os) e

uma análise do sentido e da natureza de sua opressão” (1990, p. 6), reforçando os

apontamentos  feitos  pelos  pesquisadores  e  pesquisadoras,  de  que  “as

desigualdades de poder são organizadas segundo estes três eixos, pelo menos”

(1990, p.6). 

Segundo  a  autora  acima  citada,  as  proposições  do  conceito  de  gênero,

apresentadas  pelas  pesquisadoras  até  então  não  eram  capazes  de  explicar,

interpretar ou atribuir uma causalidade, se não, apenas, demonstrar a existência dos

fenômenos,  e  em  outros  momentos,  elaboravam  “teorias  sobre  a  natureza  dos

fenômenos e das realidades, buscando compreender como e porque estas tomam

as formas que têm”, no entanto, ainda que “o termo gênero afirme que as relações

entre os sexos são sociais, ele nada diz sobre as razões pelas quais estas relações

são constituídas como são, não diz como elas funcionam ou como elas mudam”

(SCOTT, 1990, p. 8).
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Scott (1990) apresenta, a partir do seu texto, uma definição para o conceito de

gênero, no qual, esta categoria, estaria colocada como uma relação de poder, que

contribui para a hierarquização das diferenças dentro da qual, pensar gênero sobre a

ótica  estrita  de  homem e mulher  se  tornava engessada  e  dual.  Para  tanto,  era

necessário  denunciar  “como  os  significados  subjetivos  e  coletivos  de  homens  e

mulheres, como categorias de identidade, foram construídos” (p.19), fazendo com

que a antinomia entre o masculino e o feminino fosse questionada e desconstruída,

haja vista que essa própria construção social expressa uma relação de poder.

gênero [...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si,
mas deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição
repousa sobre a relação fundamental entre duas proposições: o gênero é
um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças
percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar significado
às relações de poder (SCOTT, 1990, p.14) 

Gênero  para  Scott  se  constrói  sobre  a  base  da  percepção  das  diferenças

sexuais e se torna uma forma primária de dar sentido às relações de poder, das

quais não se traduzem na dicotomia sexo x gênero, pelo contrário, pensar relações

de gênero, é enxergar as diferenças, quando estas se tornam, evidentemente, em

desigualdades e ressignificá-las, atribuindo sentido a tudo, desde as atribuições de

cores, roupas ou brinquedos a meninos e meninas, à maneira de organização das

relações sociais e das estruturas de identidade pessoal.

Considera Silva (2005) que os apontamentos de Scott:

[...]  propõe uma mudança radical  na forma de fazer história, que deveria
apresentar novas questões, hipóteses e métodos; abandonar a busca pelas
origens  dos  fenômenos;  reconhecer  a  complexidade  dos  processos
históricos, cujos elementos encontram-se tão interrelacionados a ponto de
não poderem ser estudados isoladamente; discutir como se sucederam os
fenômenos,  descobrindo  os  seus  porquês;  verificar  as  ligações  entre  o
sujeito e a organização social na busca dos significados; considerar que o
poder não está unificado, não é coerente, nem se encontra centralizado no
seio das organizações sociais (SILVA, 2005, p.117).
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A partir dessas contribuições de Scott, os estudos de gênero ganharam novos

horizontes,  deslocava-se  o  eixo  da  necessidade  de  se  conhecer  as  causas  da

dominação da mulher, para compreender os significados e condições de construção

das relações gênero (SOUZA-LOBO,1989, p. 81).

1.3 A história do Gênero no Brasil.

No  Brasil,  no  fim  da  década  de  1980,  os  estudos  sobre  a  mulher  e  sua

condição,  emergidos desde a  década de 1970,  ganham adesão dos estudos de

gênero desenvolvidos internacionalmente. Essa nova área de estudo era permeada

também pela disputa de poder do conhecimento. A partir daí gênero passou então a

servir diferentes fins. Segundo Souza-Lobo (1989, p. 84), “se as relações de gênero

são  relações  de  poder,  as  relações  institucionais  e  interdisciplinares  o  são

igualmente. Por isso mesmo os estudos sobre mulheres também são submetidos a

relações de poder”.

Diante das diferentes maneiras, com as quais o gênero passou a ser abordado

no Brasil levantou-se inúmeras preocupações entre as feministas, que viam naquele

momento, o campo dos estudos da mulher dividido entre a modernidade e a pós-

modernidade. Uma das maiores preocupações relacionadas ao conceito de gênero

foi a introdução de um “poder explicativo da dimensão simbólica, em detrimento da

estrutural”,  contando  com  a  possibilidade  de  “obscurecer  uma  perspectiva

politicamente  transformadora,  que  sempre  foi  a  marca  dos  estudos  de  mulher”

(COSTA E BRUSCHINI, 1992, p. 8). 

Costa  e  Bruschini,  (1992,  p.  24),  sinaliza  que  esse  “obscurecimento  da

perspectiva politicamente transformadora” dos estudos da mulher, foi ameaçado pela

substituição desses estudos pelo gênero, que se apoiava com base no argumento

em torno da valorização das diferenças e do poder das mulheres, com ênfase nas
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críticas  ao gueto e às  meta-narrativas dos estudos sobre  a mulher.  No entanto,

sinalizam as autoras, que essa mudança requereria uma profunda fundamentação

teórica, além de um diálogo interdisciplinar mais sistemático e conciso.  

Como salienta Zirbel (2007): 

Observando história do feminismo brasileiro e o processo de implantação de
um campo de pesquisa ligado às questões de gênero no país, três pontos
nos chamam a atenção: a legitimidade nos espaços acadêmicos para as
pesquisadoras;  o  antifeminismo  e  seus  desdobramentos  no  ambiente
acadêmico; o incentivo (ou a pressão) das agências financiadoras. Cada um
destes pontos influenciou, em maior ou menor medida, o campo de estudos
em formação, levando-o a se identificar como Estudos de Gênero e não
como feminista (apesar de, na maioria dos casos, estar ancorado na teoria
feminista) (ZIRBEL, 2007, p.151)

A introdução  dos estudos de  gênero  pressupunha uma ideia  de  separação

entre pesquisadoras e objeto de análise, respondendo a demanda de neutralidade

exigida pela ciência, além de incluir os homens como objeto de investigação, que

quebrava  a  ideia  de  unilateralidade  que  os  estudos  feministas  aparentavam  ter

(GROSSI, 1998b, p. 17).

Se por um lado, “a adoção do conceito de gênero em substituição aos termos

mulher e feminismo favoreceu a aceitação acadêmica desta área de pesquisa” uma

vez  que  “despolitizou  uma  problemática  que,  tendo  se  originado  no  movimento

feminista, mobilizava preconceitos estabelecidos” (HEIBORN; SORJ, 1999, p.4-5),

por outro lado, sem o amparo das teorias feministas, os trabalhos desenvolvidos

com  ênfase  na  relação  entre  homem  e  mulher,  correria  o  risco  de  reproduzir

novamente  “os  velhos  componentes  patriarcais”,  subsistindo  como  “coisa  de

mulher”, alheio ao interesse acadêmico e da sociedade.

Como destaca Maria Luiza Heilborn e Bila Sorj:  

No Brasil, [...] No melhor dos casos “gênero” foi adotado de uma maneira
consensual, no pior dos casos optou-se por um compromisso simbolizado
pela adoção de ambos termos, mulher e gênero, separados agora por uma
barra (HEIBORN; SORJ, 1999, p.5)
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O gênero, em contraponto ao feminismo, permitia uma diferenciação entre o

objeto de pesquisa mulher e pesquisadoras mulheres, uma vez que, a aproximação

das pesquisadoras feministas com seus objetos de pesquisa era, muitas das vezes,

confundida como algo inseparável, gerando diversas críticas à corrente feminista. 

A inclusão da categoria homem, como objeto de análise dos estudos de gênero

não  necessariamente  revela  a  participação  do  homem  no  desenvolvimento  de

pesquisas voltadas a essa temática. Como declaram Heiborn e Sorj:

ainda  é  notório  o  fraco  interesse  que  o  tema  tem  despertado  entre
profissionais  homens,  fenômeno  observado  internacionalmente.  Por  um
lado, isto reflete o peso que a hierarquia de prestígio entre os sexos têm em
ordenar objetos científicos e cientistas; por outro, a percepção de que existe
uma forte associação entre a área de estudos de gênero e movimentos de
mulheres dificulta a incorporação de pesquisadores homens. Segundo, os
temas  favoritos  dessa  área  continuam a  ser  aqueles  mais  próximos  da
experiência das mulheres como família, sexualidade, trabalho, educação, o
que acaba por  reforçar  a  imagem que este  é  um assunto sobre e  para
mulheres (HEIBORN; SORJ, 1999, p.5).

 

 O trabalho com gênero não necessariamente exigia que fossem ligados as

teorias feministas, ainda que o feminismo fosse responsável pelo desenvolvimento

das pesquisas na área de gênero. Para Ana Maria Vicentini, “somente através da

teoria  feminista  conseguiremos  realmente  empreender  uma  análise  crítica  do

gênero” (1989, p. 52), e sem ela corremos o risco de repetir “os velhos componentes

patriarcais”,  sem  desvendar  os  fundamentos  sócio-culturais  do  gênero  e  sem

“demolir as bases da dominação de um gênero sobre o outro” (p.52).  

Para Costa e Sardenberg, no Brasil o termo gênero serviu para

[...]  esconder  algo  que  incomoda e que é de  difícil  assimilação.  Para  a
academia  é  muito  mais  fácil  assimilar  “estudos  de  gênero”  do  que
“feminismo”,  sempre  identificado  pelos  setores  mais  resistentes  com  a
militância e não com a ciência. Portanto, também muito mais digerível para
uma parcela significativa das acadêmicas que assim puderam incorporar-se
aos  women's  studies  sem  correr  o  risco  de  serem  identificadas  com  o
feminismo. (COSTA; SARDENBERG, 1994, p. 396)
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 Tendo em vista o papel que as mulheres passaram a desenvolver no Brasil, a

partir  dos  movimentos  feministas,  dos  movimentos  de  mulheres  e  da  inserção

acadêmica, os estudos sobre gênero passaram a receber investimentos de muitas

agências  nacionais  e  internacionais,  como o caso da Fundação Ford,  Fundação

Carlos  Chagas16,  CEBRAP,  IUPERJ  e  USP,  que  também,  incentivaram  muitos

pesquisadoras e pesquisadores a desenvolver estudos sobre a temática de gênero.  

Uma  das  mais  relevantes  respostas  a  esses  investimentos  nacionais  e

internacionais foi a publicação da Revista dos Estudos Feministas – REF, com apoio

da  Fundação  Carlos  Chagas,  em parceria  com a  Fundação  Ford,  que  além da

criação da Revista,  também consolidaram a rede de pesquisadoras feministas, a

REDEFEM17.

A década de 1990 marca uma importante vitória para o feminismo – ao ver

consolidado os estudos voltados à mulher e ao gênero – quando as feministas se

apropriam  com  ênfase  dos  espaços  acadêmicos,  e  diante  dessa  apropriação,

“esboça-se uma tendência a assumir esta identificação (feminista) visando enfatizar

o viés crítico e o impulso inovador dos estudos” (ALBERTINA COSTA, 1994B, p.

162). 

 Somando-se a isso, os estudos de gênero se ampliam demasiadamente e

alcançam um espaço teórico considerável, mostrando-se capazes de relacionar e

conversar com mais facilidade com outras categorias, dando origem às intersecções

entre Gênero e Heteronormatividade; Gênero e Religião; Gênero e Raça, Gênero e

16A Fundação Carlos Chagas obteve recursos do exterior (da Fundação Ford) e investiu em formação
de equipes de temas variados. Segundo Bruschini  e Ubenhaum (2002, p.22) “A FCC oferecia as
melhores condições de aproveitamento de recursos disponíveis para uma nova área de pesquisa, os
estudos da mulher, que começava a se constituir no Brasil: sólida reputação profissional, corpo de
pesquisadores de destaque no estudo do tema, infraestrutura organizacional e de comunicação […]
Sendo uma entidade privada, é dotada de uma estrutura mais ágil do que a da universidade em com
menor burocracia para o gerenciamento das verbas obtidas”. 

 
17A REDEFEM é uma Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas, criada em 1994, com o
objetivo de unificar os diferentes núcleos de pesquisas , pesquisadoras e pesquisadores individuais,
visando a interlocução entre as Ciências Humanas e os Estudos Feministas. www.redefem.ufrgs.br.
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Classe; Gênero e Meio Ambiente, passando a ocupar teses de doutorado, Núcleos

de Estudos, encontros nacionais/internacionais, artigos, periódicos, livros, etc.18. 

  No Brasil, a autora Heleieth Iara Bongiovani Saffioti se destaca por meio das

suas publicações, dentre a qual Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade,

de  196919,  é  responsável  por  introduzir  no  debate  sobre  gênero,  o  conceito  de

patriarcado. 

Saffioti,  por  meio  da  perspectiva  marxista,  explicita  que  a  posição  de

desigualdade que a mulher é submetida dentro da sociedade capitalista enquanto

produto necessário a manutenção da sua estrutura.  Saffioti  (1992)  sustenta uma

relação intrínseca entre  “patriarcado-racismo-capitalismo”,  sem que isso exclua o

uso  do  conceito  de  gênero.  Segundo  a  autora,  os  dois  conceitos  se  constroem

conjuntamente:  classe  e  gênero,  e  reunidos,  fazem alusão,  respectivamente,  às

relações capitalistas e às relações patriarcais.

Para  Sorj,  o  argumento  principal  da  obra  de  Saffioti  está  baseado  na

incorporação do trabalho da mulher pelo sistema capitalista, no qual “ora incorpora

as mulheres no sistema de produção, ora descarta-as e as marginaliza na família

como exército de reserva, segundo as suas exigências, para rebaixar os salários e

dividir a classe trabalhadora” (SORJ, 1995, p. 157). 

Para Saffioti, classe e gênero estão intimamente relacionados, e constituem-se

de  forma  simbiótica,  de  modo  que  capitalismo  e  patriarcado  se  constroem

simultaneamente,  como um “nó”,  de  tão  intrinsecamente  ligados,  e  explica  que,

embora  as  classes  sociais  fossem  um  produto  da  história  mais  recente,  este,

18É possível  ver essas produções em “De mulheres e de deuses”,  Maria José F. Rosado Nunes;
“Alquimia de categorias sociais na produção de sujeitos políticos”, Mary G. Castro; (“Legalização e
descriminalização do aborto no Brasil: 10 anos de luta feminista”, Leila de Andrade Linhares Barsted;
ECO-92;  Jussara  Reis  Prá  (Universidade  de  São  Paulo,  doutorado  em  Teoria  Política):
Representação política da mulher no Brasil (1982-1990): a articulação de gênero no sul do país e a
questão institucional e Maria Luiza Heilborn (UFRJ-Museu Nacional, Antropologia Social): Dois é par:
conjugalidade, gênero e identidade sexual em contexto igualitário; encontros nacionais como Fazendo
Gênero, Núcleos de Estudo de Gênero Pagu, cadernos Pagu, dentre outros. 

19O livro da autora supracitada vem sendo desde então tomado como, uma referência para feministas
e  cientistas  do  mundo  inteiro,  com  destaque  entre  as  brasileiras  feministas  e  cientistas
anglo-saxãs/ões.
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segundo  a  autora,  sempre  foi,  “desde  sua  gênese,  um fenômeno  gendrado”.No

entanto, considera que o gênero passou por diversas transformações, nas quais, a

eclosão das classes sociais, foi uma das maiores responsáveis (2006, p.19). Ligados

a esses conceitos, a raça, segundo a autora deveria ser integrada a essa simbiose. 

O nó [...]  formado por  estas  três  contradições  apresenta  uma qualidade
distinta das determinações que o integram. Não se trata de somar racismo +
gênero + classe social, mas de perceber a realidade compósita e nova que
resulta  desta  fusão.  Como  afirma  Kergoat  (1978),  o  conceito  de
superexploração  não  dá  conta  da  realidade,  uma  vez  que  não  existem
apenas discriminações quantitativas, mas também qualitativas. Uma pessoa
não é discriminada por ser mulher, trabalhadora e negra. Efetivamente, uma
mulher não é duplamente discriminada, porque, além de mulher, é ainda
uma trabalhadora assalariada. Ou, ainda, não é triplamente discriminada.
Não  se  trata  de  variáveis  quantitativas,  mensuráveis,  mas  sim  de
determinações,  de  qualidades,  que  tornam  a  situação  destas  mulheres
muito mais complexa (SAFFIOTI, 2011, p.115)

No Brasil,  o  entrelace entre patriarcado-capitalismo-racismo não se mostrou

diferente, pelo contrário, ainda mais acentuado, como ressalta Saffioti:

Retomando-se  o  nó  constituído  pelas  contradições  fundamentais  da
sociedade  brasileira,  pode-se  afirmar  a  existência  de  três  identidades
sociais básicas: a de gênero, a de raça/etnia e a de classe social. Não se
trata,  porém,  de três  identidades autônomas,  em virtude,  justamente,  de
estarem atados os antagonismos que lhes dão origem (SAFFIOTI,  2004,
p.63). 

Para fundamentar essa discussão, concorda-se aqui com Hartmann (1994), ao

afirmar  que  o  patriarcado  precede  o  capitalismo20.  A questão  que  permeia  essa

discussão,  não  é  de  datar  a  origem  do  patriarcado,  mas  de  compreender  os

20Cumpre esclarecer que não existia até o momento da história o conceito de patriarcado, tal como é
concebido nos dias atuais, mas era possível compreender o modo com o qual as diferenças entre
homens e mulheres se davam, instituindo um sistema de opressão e dominação, que se estendem
até os dias atuais. O conceito de patriarcado aparece inicialmente na a obra “A origem da família, da
propriedade privada e do Estado” de Engels, no século XIX (ENGELS, 2002). 
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processos  de  dominação  pelo  qual  os  homens  inferem  sobre  as  mulheres,

pressupondo um sistema de dominação e exploração. 

O que se vê em Hartmam é, justamente, o entrelace existente entre patriarcado

e capitalismo, expressado através da sua análise da divisão sexual do trabalho.

Os capitalistas herdaram a segregação de empregos por sexo, mas muitas
vezes eles foram capazes de usá-lo  para seu próprio benefício.  Se eles
podem substituir  homens  experientes  por  mulheres  menos pagas,  muito
melhor; se eles podem enfraquecer os trabalhadores ameaçando fazê-lo,
também é do interesse deles;  e  em qualquer caso,  essas diferenças de
status podem ser usadas para gratificar os homens e comprar seu apoio ao
capitalismo com benefícios patriarcais, também é bom (...).  O capitalismo
cresceu no patriarcado (HARTMAM, 1994, p.289-290, tradução não oficial)21

O conceito de patriarcado, trazido por Saffioti, é útil para nossa análise, uma

vez que, tratar exclusivamente o conceito de gênero para a análise das sociedades

ocidentais, tal qual o Brasil,

[...]  distrai  a  atenção  do  poder  do  patriarca,  em  especial  como
homem/marido, “neutralizando” a exploração-dominação masculina. Neste
sentido, e contrariamente ao que afirma a maioria das(os) teóricas(os), o
conceito de gênero carrega uma dose apreciável de ideologia. [...] É a esta
estrutura de poder, e não apenas à ideologia que a acoberta e legitima, que
o  conceito  de  patriarcado  diz  respeito.  Desta  sorte,  trata-se  de  conceito
crescentemente preciso (SAFFIOTI, 2006, p.38).

Saffioti  diz  que  o  conceito  de  gênero  é  genérico,  e  não  necessariamente,

implica relações desiguais de poder.

Não  seria  esta,  justamente,  a  maior  vantagem  do  uso  do  conceito  de
gênero? Ou seja, deixar aberta a direção do vetor da dominação-exploração
não tornaria, como parece tornar, o conceito de gênero mais abrangente e
capacitado a explicar eventuais transformações, seja no sentido do vetor,

21Texto original:  Los capitalistas heredaron la segregación de los empleos por sexos, pero muy a
menudo han podido utilizarla en beneficio propio. Si pueden sustituir a hombres de experiencia por
mujeres  menos  pagadas,  mucho  mejor;  si  pueden  debilitar  a  los  trabajadores  amenazando  con
hacerlo, también les conviene; y en todo caso, se pueden utilizar esas diferencias de status para
gratificar a los hombres y comprar su apoyo al capitalismo con beneficios patriarcales, también está
bien (...). El capitalismo creció sobre el patriarcado (HARTMAM, 1994, p.289-290)
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seja na abolição da exploração-dominação, ou seja,  da opressão? [...]  o
poder pode ser  constelado na direção da igualdade ou da desigualdade
entre as categorias de sexo. Como o gênero é visto ora como capaz de
colorir toda a gama de relações sociais, ora como um mero aspecto destas
relações, é difícil dimensionar sua importância, assim como sua capacidade
para articular relações de poder. (SAFFIOTI, 2006, p. 17)

O que se vê nesta afirmação supracitada, é que o conceito de gênero é mais

amplo  que  o  de  patriarcado,  e  por  isso  deve  ser  estimulado,  no  entanto,  como

ressalta a autora, é importante relacionar o conceito de gênero com outros conceitos

mais específicos, tal como o patriarcado, uma vez que este conceito é capaz de

explicar  as  relações  de  grande  parte  da  sociedade  contemporânea  (SAFFIOTI,

2005).  Mesmo com essa assertiva de reafirma que o conceito de gênero é mais

amplo que o conceito de patriarcado, para a autora, se torna inviável a aceitação,

“redutora [de] substituição de um conceito por outro” (p.35).

Gênero  é  um  conceito  por  demais  palatável,  porque  é  excessivamente
geral, ahistórico, apolítico e pretensamente neutro. Exatamente em função
de sua generalidade excessiva, apresenta grande grau de extensão, mas
baixo nível de compreensão. O patriarcado ou ordem patriarcal de gênero,
ao contrário, como vem explícito em seu nome, só se aplica a uma fase
histórica, não tendo a pretensão da generalidade nem da neutralidade, e
deixando,  propositadamente  explícito,  o  vetor  da  dominação-exploração
(SAFFIOTI, 2006, p. 39).

Pateman  concorda  com  Saffioti  e  conclui  que,  abandonar  o  conceito  de

patriarcado nas análises das relações de gênero.

[...]  representaria,  na  minha  maneira  de  entender,  a  perda,  pela  teoria
política  feminista,  do  único  conceito  que  se  refere  especificamente  à
sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito político que todos os
homens  exercem  pelo  fato  de  serem  homens.  Se  o  problema  não  for
nomeado,  o  patriarcado  poderá  muito  bem  ser  habilmente  jogado  na
obscuridade, por debaixo das categorias convencionais da análise política.
[...] Grande parte da confusão surge porque ‘patriarcado’ ainda está por ser
desvencilhado  das  interpretações  patriarcais  de  seu  significado.  Até  as
discussões  feministas  tendem  a  permanecer  dentro  das  fronteiras  dos
debates patriarcais sobre o patriarcado. É urgente que se faça uma história
feminista  do conceito  de patriarcado. Abandonar o conceito significaria a
perda de uma história política que ainda está para ser mapeada (PATEMAN,
1993, p. 39-40).
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Diante disso,  Saffioti  discorre que não se trata de interpretar  o conceito de

patriarcado,  dentro da lógica patriarcal,  na qual  este estaria restrito aos vínculos

familiares de parentescos, mas de interpretá-lo também, sob a ótica dos vínculos

convencionais e universais que estruturam a sociedade moderna (SAFFIOTI, 2006). 

[...] o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna
também  o  Estado.  Ainda  que  não  se  possa  negar  o  predomínio  de
atividades  privadas  ou  íntimas  na  esfera  da  família  e  a  prevalência  de
atividades públicas no espaço do trabalho, do Estado, do lazer coletivo, e,
portanto, as diferenças entre o público e o privado, estão estes espaços
profundamente ligados e parcialmente mesclados. Para fins analíticos, trata-
se de esferas distintas; são, contudo, inseparáveis para a compreensão do
todo social. A liberdade civil deriva do direito patriarcal e é por ele limitada
(SAFFIOTI, 2006, p. 127).

Para tanto, Saffioti provoca uma pergunta, a qual a própria responde. 

Caberia,  então,  novamente,  a  pergunta:  por  que  se  manter  o  nome
patriarcado? [...]
1 – não se trata de uma relação privada, mas civil;
2 – dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem
restrição. Haja vista o débito conjugal explícito nos códigos civis inspirados
no Código Napoleônico e a ausência sistemática do tipo penal estupro no in-
terior do casamento nos códigos penais. Há apenas uma década, e depois
de muita luta, as francesas conseguiram capitular este crime no Código Pe-
nal, não se tendo conhecimento de se, efetivamente, há denúncias contra
maridos que violentam suas esposas. No Brasil, felizmente, não há especifi-
cação do estuprador. Neste caso, pode ser qualquer homem, até mesmo o
marido, pois o que importa é contrariar a vontade da mulher, mediante o uso
de violência ou grave ameaça;
3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços
da sociedade;
4 – tem uma base material;
5 – corporifica-se;
6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto
na violência (SAFFIOTI, 2005, p. 127).

Partindo das contribuições de Saffioti, cabe reiterar, por fim, que “não se trata

de abolir o uso do conceito de gênero”, haja vista, como já destacado pela autora,

ser esse conceito amplo e importante, mas também não deve se recusar a enxergar
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e admitir o patriarcado, pois uma vez que negar este conceito “as teóricas feminis-

tas” estariam dando “dois passos para trás” (SAFFIOTI, 2006, p. 138)

1. Não atacando o coração da engrenagem de exploração-dominação, ali-
menta-a;
2. [Permitindo] que pelo menos alguns homens encarnem a vanguarda do
processo de denúncia das iniquidades perpetradas contra mulheres e mos-
trem o essencial para a formulação de uma estratégia de luta mais adequa-
da (SAFFIOTI, 2006, p. 138)

Em que  pese  o  avanço  do  conceito  de  gênero,  deve-se  questionar  qual  o

conteúdo  estamos  discutindo  e  como  ele  tem  sido  utilizado  nas  análises  das

relações humanas. Evidentemente, que não se tem um dispositivo único e, por si só,

capaz de dar conta de toda problemática sociocultural na qual gênero está inserido,

em decorrência dessas múltiplas interpretações do conceito, tensões e divisões no

debate sobre sua operacionalidade tem aparecido e, por isso, achou-se importante

discutir no próximo tópico deste capítulo, o debate contemporâneo de gênero e as

diferentes interpretações dadas ao conceito.

1.4 O Debate Contemporâneo de Gênero

Como dito no tópico anterior, o avanço dos estudos de gênero no Brasil e no

mundo, tem fomentado um novo debate entre diferentes pesquisadoras. Algumas

autoras como Piscitelli (2004), Neto (2000), Grossi (1998), Claudia de Lima Costa

(1998),  consideradas  autoras/pesquisadoras  feministas  mais  antigas,  tem

demonstrado preocupação quanto  a  utilização da categoria  de  gênero  e  do seu

compromisso político.

Claudia de Lima Costa, ao falar do conceito de gênero em seu texto “O Tráfico

do Gênero” de 1998, levanta algumas críticas, e elenca alguns fatores positivos e

negativos que moldaram a história deste conceito.  Segundo ela, “o gênero como

categoria  de  análise,  permitiu  certa  despolitização  dos  estudos  feministas  na
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academia  latino-americana”,  assim  como  “falar  de  gênero  em  vez  de  mulher

(concebida como essência ontológica) também dava mais status e revelava maior

sofisticação por parte da pesquisadora, a qual então saía definitivamente do gueto

dos estudos da mulher” (1998, p. 131).

Dessa  maneira,  como  ressalta  a  autora,  foi  possível  estudar  as  relações

desiguais  de  poder  e  a  opressão  que  insidia  sobre  a  mulher,  sem  que  fosse

necessário assumir um projeto especificamente feminista; no entanto, ressalta que a

substituição do termo mulher, pelo gênero, “acarretou mal-entendidos com profundas

e, [...], nefastas consequências para o feminismo”, segundo a qual, por se tratar de

um termo relacional, o destaque dado ao gênero pôs sobre as pesquisadoras uma

carga enorme, tendo agora, estas – ao pesquisar situações relacionadas à mulher –

que observar  também o homem,  senão tal  estudo não se  mostraria  completo  e

exitoso. “O gênero ficava, por assim dizer, entre o homem e a mulher, e não nas

relações de poder  que estruturam sistemas de desigualdade e opressão”  (1998,

p.131).

Claudia de Lima Costa (1998) chama essa substituição do termo mulher pelo

gênero,  de  “tráfico  do  gênero”  e  sugere  um  retorno  à  categoria  mulher,  não

concebida  como  parte  da  essência  ontológica,  sequer  no  sentido  restritivo  do

essencialismo  estratégico,  “mas  na  acepção  ampla  de  posição  política  (o  que

necessariamente implica algum tipo de essencialismo estratégico em um primeiro

momento)” (p.131).

Adriana  Piscitelli  (2001)  também  discorre  sobre  esse  tema,  e  é  bastante

didática,  ao  explicar  o  porquê  defende  a  categoria  mulher,  não  excluindo

completamente a utilização do termo gênero. Para ela, não se utiliza mais o termo

mulher  associado  à  diferença  sexual,  fixada  sobre  a  dualidade  macho/fêmea,

masculino/feminino, mas desenvolvido no seio do pensamento feminista, trazendo

um sentido inovador e atual, tal qual este conceito seja entendido como categoria

política, ressignificado e não-essencialista. Uma identidade positiva com capacidade
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de agregar os mais diversos grupos no campo político, sem desrespeitar as suas

diferenças. 

As  manifestações  contrárias  a  terminologia  de  gênero,  que  aparecem com

evidência nas publicações das autoras acima mencionadas, se resumem em duas

questões: a primeira se desponta na separação das categorias de sexo e gênero,

como  se  ambas  fossem  essencialmente  diversas  entre  si,  e  não  pudessem,

simultaneamente, serem objetos de análise dialética, mas como opostas entre si; a

segunda  diz  respeito  à  potencialização  do  gênero,  fazendo  com  que  as  duas

categorias, de corpo e sexo, fossem jogadas ao limbo, tornando-se dado irrelevante

nas pesquisas e na análise.

Para dar ênfase às críticas que Piscitelli (2001) faz em seus textos sobre o uso

indevido do gênero, a autora cita Judith Shapiro, que em seu texto “Anthrology and

the study of gender”,  de 1981, faz uma acentuada distinção entre sexo e gênero22,

utilizando inúmeros elementos que, no debate atual, são atacados constantemente,

tal como, a distinção dual dada entre a natureza e a cultura, “utilizada à maneira de

explicação universal” (2001, p.12).

As posturas das autoras que discutem atualmente o conceito de gênero são
extremamente variadas. Elas oscilam entre realizar uma crítica a várias das
ideias  associadas  à  distinção  sexo/gênero,  procurando  saídas  sem
abandonar,  porém,  princípios  associados  à  noção  de  gênero,  ou,  ao
contrário procurar categorias alternativas uma vez que pensam o gênero
como par inseparável numa distinção binária (PiSCITELLI, 2001, p.12). 

Pensando nesse emaranhado de concepções acerca do conceito de gênero,

Piscitelli reitera que a re-elaboração teórica que questiona esse conceito não se trata

apenas de apontar o caminho difuso e contraditório do seu uso, mas está associado,

muitas  das  vezes  de  maneira  conflitiva,  a  uma  re-elaboração  dos  pressupostos

teóricos e políticos do feminismo. 

22Para acesso a citação mencionada, ver Pscitelli, 2001, p.12.
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Dona Haraway, bióloga e historiadora da ciência, remete-se aos anos 1960 e

1970, o momento pelo qual a distinção sexo-gênero passa a ser aceita e estimulada

entre as feministas. Segundo ela, a crítica entre a lógica binária do sexo-gênero, da

natureza-cultura, “foi útil no combate aos determinismos biológicos”, entretanto, ao

passo que se aceitou essa distinção sem que houvesse uma problematização e

historicização da visão tradicional de sexo e natureza, enquanto categorias passivas,

perdeu-se espaço na discussão de como os “corpos, incluindo corpos sexuados e

racializados, aparecem como objetos de conhecimento e lugares de intervenção na

biologia”,  por  conseguinte,  “as  formulações  de  uma  identidade  essencial  como

homem ou como mulher  permaneceram analiticamente intocadas e politicamente

perigosas”(2004, p.2018). 

Haraway  aprofunda  a  discussão  acima  citada,  apontando  que  o

“construcionismo social” em desfavor da natureza e do sexo, permitiu o ocultamento

das violações da civilização,  ignorando a atribuição dos mesmos,  enquanto pólo

categorialmente  determinado,  dessa  maneira,  o  corpo  feminino  seguiu  com  um

significado  simplista,  distinto  “das  imposições  sociais  do  patriarcado,  do

imperialismo,  do capitalismo,  do  racismo,  da  história,  da linguagem” (HARAWAY,

2004, p.219).

Alternativamente, as feministas, às vezes, afirmaram as categorias natureza
e  corpo  como  sítios  de  resistência  às  dominações  da  história,  mas  a
afirmativa tendeu a obscurecer o aspecto de categoria e sobredeterminado
de  “natureza”  ou  de  “corpo  feminino”  como  um  recurso  ideológico
oposicional (HARAWAY, 2004, p.219).

Uma outra contribuição importante e contemporânea, que permite enxergar a

distância em relação às primeiras formulações do conceito de gênero é fornecida por

Judith Butler em “Gender Trouble (1990)”. Popular entre as/os jovens pesquisadoras/

es  no  Brasil,  ficou  conhecida  pelos  seus  questionamentos  quanto  as  raízes

epistemológicas da distinção do conceito de sexo/gênero, desenvolvendo uma visão
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crítica sobre o modo, com que se operava as relações binárias: homens/mulheres,

sexo/gênero.

Butler  é  citada por  diversas  autoras  e  pesquisadoras brasileiras  tais  como:

Piscitelli  (2001), Moraes (1998), Costa (1998) e pesquisadoras estrangeiras como

Stolke (1998),  Haraway (2004)  entre outras,  que apontam críticas e méritos dos

trabalhos desenvolvidos pela filósofa.

A autora vai de encontro a conceituações que vêem como identidades fixas, o

sexo e o gênero. Butler então defende que “o conceito de 'sexo' é, ele próprio, um

terreno conflagrado, formado de uma série de contestações em torno de qual deve

ser o critério decisivo para distinguir entre os dois sexos” (2001, p. 157)23.  Neste

sentido,  considera  importante  refletir,  de  maneira  crítica,  como  sexo  e  gênero

tornaram-se ambos um “dado” e propõe “uma pesquisa genealógica que ao mostrar

como  foi  construída  a  dualidade  sexual,  como  diversos  discursos  científicos

produziram essa dualidade  discursivamente,  desafie  o  caráter  imutável  do  sexo”

(PISCITELLI, 2001, p.15). 

As  discussões  levantadas  por  Butler  colocam  em  questão  o  modelo  de

construção, no qual, o social atua sectariamente sobre o natural e impõe sobre ele

seus significados, delimitando os parâmetros a serem seguidos. Sexo nada mais é,

segundo a filósofa, que uma construção social e a tarefa principal é ‘desqualificar’ as

categorias analíticas, como sexo ou natureza, que levam à univocidade (HARAWAY,

2004, p. 219). 

Historicamente, como é possível ver através dos estudos de Thomas Laqueur

(1994),  em “Making  sex  –  body  and  gender  from the  Greeks  to  Freud”-  sem a

intenção de aprofundar a sua análise, apenas apresentar sua pesquisa, com o intuito

de contribuir para o debate das novas acepções do conceito de gênero – o corpo

sexuado  era  tomado  por  uma  representação  diferenciada  do  que  se  vê

habitualmente. Desde a Grécia Antiga até o final do século XVIII, o gênero não era

23Judith Butler é teórica feminista e professora na Universidade da Califórnia, EUA — Berkeley. Dos
seus livros mais conhecidos estão:  Gender trouble (1990) e  Bodies that matter.  On the discursive
limits of "sex" (1993), os dois publicados pela Routledge.
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construído com base no sexo, mas o sexo era construído com base no gênero.  

Segundo  Laqueur,  com  base  nos  clássicos  escritos  gregos,  as  diferenças

anatômicas  entre  homens  e  mulheres  não  eram vistas  como dicotômicas,  havia

apenas um sexo, posicionado de maneira diferente dentro dos corpos de homens e

mulheres.

Como afirma Laqueur 

Ninguém estava muito interessado em buscar provas da existência de dois
sexos  distintos  e  diferenças  anatômicas  e  fisiológicas  concretas  entre
homens  e  mulheres,  até  que  estas  diferenças  se  fizeram  politicamente
importantes [...] e quando se descobriram essas diferenças, a representação
delas  já  estava  profundamente  marcada  pelo  poder  político  do  gênero
(LAQUEUR, 2001, p.31).

Mudanças de ordem política e epistemológica caracterizaram a passagem de

um modelo único de sexo para dois no final do século XVIII. Laqueur observa que os

sexos  foram  inseridos  nos  estudos  das  ciências  médicas,  biológicas,  enquanto

“distintos  em todos  os  aspectos  imagináveis  do  corpo  e  da  alma,  em todos  os

aspectos físicos e morais” (p. 23). Neste sentido, insere-se uma questão formulada

por Butler: se o sexo estaria para o gênero, como um objeto passivo, aguardando

uma significação social, na qual por sobre ele, são projetadas inúmeras definições,

tal qual o feminino sempre esteve para o masculino (BUTLER, 2001, p. 157). 

Pensar gênero de maneira não identitária,  como propõe Butler, é rejeitar os

pressupostos universalistas, no qual gênero seria um estruturador das identidades.

Gênero não seria uma categoria fixa, com base nos aspectos biológicos, como se

viu nas primeiras formulações de gênero, mas uma categoria fluida, no qual o poder

opera de maneira difusa e não por meio da dominação/subordinação universal das

mulheres. 

Partindo desses pressupostos, que Butler vai apontar para a necessidade de

se  pensar  em  sexo  e  gênero  a  partir  do  seu  caráter  histórico  e  evidenciar  a

consequência da incidência do social  nas práticas  corporais.  Para  ela,  os  sinais

apresentados pelos corpos, não estão desassociados das ideias que se constroem
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sobre  ele,  segundo  a  qual,  não  condiciona  a  materialidade  a  uma  inevitável

irredutibilidade, uma vez que o social se torna corporificado. Neste sentido, “talvez o

sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero

revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2003, p. 25).

Para  Butler,  gênero  estaria  então  separado  de  qualquer  determinismo

biológico, pressupondo assim, a separação do feminino ao corpo da mulher e do

masculino ao corpo do homem, podendo haver representações diversas.

Piscitelli, segundo análise das contribuições de Butler diz:

Gênero seria a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos reiterados
dentro de um marco regulador altamente rígido, que se congela no tempo,
produzindo a aparência de uma substância, de uma espécie de ser natural.
Atos e gestos produziram o efeito de uma substância. Mas, esses atos e
gestos seriam ‘performáticos’, no sentido em que a essência ou identidade
que  supostamente  expressam,  são  construções  manufaturadas  e
sustentadas através de signos corporais e de outros meios. Na perspectiva
de Butler, gênero poderia ser considerado um ‘ato’ intencional e, ao mesmo
tempo, ‘performático’, no sentido de construção dramática e contingente de
significado (PSCITELLI, 2001, p.16).

O  que  diz  Butler  nas  análises  de  Piscitelli  é  que  as  práticas  concretas

constituem as identidades, podendo fazer nascer ou dissolver essas identidades, e

nesse sentido, é elaborado por ela, o conceito de “unidades provisórias”, na qual

discorre, “sem a suposição ou o objetivo da ‘unidade’, sempre instituído no nível

conceitual, unidades provisórias podem emergir no contexto de ações concretas que

tenham outras propostas que não a articulação da identidade” (BUTLER, 2003, p.

36)

Essas diferentes manifestações de saberes,  a  respeito  da compreensão da

estrutura  do  sistema  de  dominação  e  produção,  fizeram  com  que  surgisse  o

interesse de pesquisas ligadas ao gênero, sem que a mulher estivesse no centro

dessas pesquisas, tais como, os estudos sobre a masculinidade, paternidade, assim
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como os estudos da teoria queer24, sobre a qual a teoria de Butler é uma referência

conceitual. 

Contrária a essas correntes, ressalta Piscitelli

No  âmbito  das  discussões  feministas,  porém,  as  formulações
desconstrutivistas, têm provocado reações negativas. Essas reações, que
convergem em assinalar a incompatibilidade entre essas abordagens e a
prática  política  feminista  –  “gênero  sem  mulheres?”  --,  mostram
questionamentos  à  “despolitização”  da  pesquisa  acadêmica  e  um
acirramento  nas  tensões  entre  produção  teórica  e  mobilização  política
(PISCITELLI, 2001, p.16-17). 

Vale  destacar  esses argumentos,  pois  são sobre  eles  que  se  constroem a

compreensão da nova utilização crítica da categoria “mulher”.

Algumas  inquietações  e  julgamentos  surgem  no  bojo  das  análises

contemporâneas acerca de gênero, e as concepções propostas por Butler, por mais

inovadoras e importantes para o debate em questão, provocam críticas acirradas ao

uso dos seus conceitos, sobretudo entre as feministas marxistas, por entenderem

que  muitos  adeptos  dos  seus  conceitos,  do  feminismo  pós-estruturalista,  ao

pensarem o gênero desta maneira, se afastam das lutas políticas, uma vez que é

imprescindível  a  articulação  dos  sujeitos  concretos,  com  as  suas  experiências

individuais e coletivas.

Para as feministas marxistas, Butler propõe pensar gênero como uma categoria

fluida, dessa maneira, categorias fixas como mulher, negros, gays, se diluem. Trata-

24“A teoria queer pode ser compreendida a partir das questões que a originaram e as que, atualmente,
se  tornaram seu  foco.  O termo queer  pode ser  traduzido  como esquisito,  anormal,  excêntrico  e
também é utilizado em tons depreciativos e homofóbicos para designar gays e lésbicas. Segundo
Annemarie  Jagose  (1996),  o  termo  faz  parte  do  vocabulário  semântico  para  entender  a
homossexualidade desde o século XIX e, recentemente, ganhou significado político pela incorporação
teórica e adoção pelos movimentos sociais. Atualmente, é usado como um conceito guarda-chuva
que abrange a coalizão da cultura sexual marginalizada, que se autoidentifica como queer, outras
vezes  para  descrever  a  nascente  teoria  que  tem  se  desenvolvido  distante  dos  estudos  mais
tradicionais sobre gays e lésbicas. No entanto, o termo se caracteriza pela indefinição, elasticidade e
abrangência, o que, para Guacira Lopes Louro (2001:546), representa ‘claramente a diferença que
não quer ser assimilada ou tolerada, e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e
perturbadora’”. (PINO, 2007, p.161).
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se para Costa (1998, p.138), de um “desconstrutivismo radical, [que] pode levar a

perda do sujeito do feminismo”.

Outra questão se coloca para ser pensada e debatida, tomando em conta, o

estranhamento  das  proposições  oferecidas por  Butler  é:  seria  a  hora  de  buscar

romper com uma tentativa de unidade da categoria Mulher? (CISNE s/d, p.5). O que

parece se pretender com essas indagações, não é a neutralização das diferenças,

mas levar a reflexão de que o feminismo e também, consequentemente, os estudos

de gênero, devem convergir para os aspectos políticos e sociais.

Dessa forma,  questiona-se:  como avançar  em estudos condizentes  com
uma prática política consistente se não há mediação com as condições e
determinações concretas da realidade? Assim, é impossível a construção de
novas relações humanas. Afinal,  não se buscam múltiplas determinações
que  envolvam  o  fenômeno,  persegue-se  apenas  os  “símbolos”  e  as
“representações” (CISNE, s/d, p. 5);

As indicações,  portanto,  apontam no sentido de que o gênero não deve se

limitar  às  categorias  puramente  analíticas  ou  descritivas,  mas  deve  oferecer  um

caráter político, na qual seu interesse primordial deva ser o real compromisso com a

emancipação humana.

Essas leituras de gênero, inseridas sobre o viés pós-estruturalista, acabam por

retroceder  os  estudos  de  gênero.  Sem  a  mediação  necessária  com  as

determinações objetivas da sociedade, sem a abordagem dos aspectos materialistas

da  história,  tende  os  estudos  de  gênero,  a  enfocar  apenas  os  símbolos  ou  as

representações do ser, limitando-se ao subjetivismo, sem qualquer vínculo com as

relações de dominação e exploração. 

Conforme a égide do pensamento pós-estruturalista, sob o qual gênero, assim

como quaisquer outras categorias fixas, como mulher, negro, gays, entre outros, em

nome da qual se reivindica algo, se fluidifica, à vista disso, esse desconstrutivismo

radical,  pode conduzir,  à supressão do sujeito  do feminismo ou,  conforme Costa

(1998, p.28) citando Tânia Modleski, a um “feminismo sem mulheres”.
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1.5 O Conceito de Masculinidade na perspectiva crítica

Os estudos acerca da masculinidade se constroem a partir das reivindicações

dos movimentos feministas, cuja intenção visa explicar as relações de dominação-

exploração entre  os  sexos.  Com base nos ideais de liberdade e igualdade para

homens e mulheres, presentes as bandeiras de lutas feministas, os estudos sobre

masculinidade, torna-se extremamente necessários, haja vista, ser o masculino e o

feminino, categorias relacionais (SAFFITOTI, 2004). 

Uma vez que nas nossas sociedades as duas categorias de sexo cobrem a
totalidade do campo social,  parece lógico que qualquer especificidade de
uma se defina apenas em sua relação com a especificidade da outra, e que
uma e outra não possam ser estudadas isoladamente, pelo menos antes de
terem sido totalmente conceituadas como elementos de um mesmo sistema
estrutural (MATHIEU, 1991, p. 7 apud WELZER-LANG, 2001, p 108.). 

A “masculinidade” aqui discutida nesta dissertação é tratada no plural e não no

singular,  com  o  objetivo  de  ampliar  o  debate,  considerando  novos  olhares  que

permitem analisar e explorar os processos históricos, sociais, culturais e políticos de

produção e reprodução de modelos e padrões de masculinidades. O ponto inicial se

ampara  na  não  existência  de  apenas  uma  única  masculinidade,  embora,  caiba

ressaltar que existam formas hegemônicas e, também, outras subordinadas a ela. 

Essas formas hegemônicas presentes atualmente em nosso contexto sócio-

histórico-cultural se baseiam, fundamentalmente, nas posições de poder socialmente

estabelecido pelo homem, que assumido de modo complexo por diferentes homens,

desenvolvem relações diversas com outras formas de masculinidades.

A  masculinidade  hegemônica  se  distinguiu  de  outras  masculinidades,
especialmente  das  masculinidades  subordinadas.  A  masculinidade
hegemônica não se assumiu normal num sentido estatístico; apenas uma
minoria dos homens talvez a adote. Mas certamente ela é normativa. Ela
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incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos os
outros homens se posicionem em relação a ela e legitima ideologicamente a
subordinação global das mulheres aos homens (CONNELL e MESSERSCH,
2013, p.245)

 A construção social das masculinidades, como destaca Saffioti (2004), decorre

das representações hegemônicas do masculino,  que submete as mulheres a um

sistema  de  dominação  e  exploração,  onde  o  pano  de  fundo  desse  sistema  se

sustenta no patriarcado, machismo e racismo. 

Partindo da perspectiva crítica sobre a masculinidade destaca-se, neste tópico,

as contribuições de R. W. Connell, um importante referencial nos estudos sobre a

masculinidade.  Uma  das  importantes  contribuições  dessa  autora,  é  sua  obra

chamada “Masculinities”25 publicada  em 1993,  que  é  atravessada pela  influência

feminista,  que  denunciava  o  papel  opressivo  dos  homens  sobre  as  mulheres,

também das mobilizações gays da década de 1970,  bem como de pequenos grupos

que  surgiam,  principalmente  nos  EUA,  de  libertação  masculina  em  relação  a

sociedade capitalista. Nesta publicação a autora, anuncia logo nas primeiras páginas

o ecletismo presente nas diversas contribuições teóricas acerca do tema e a rejeição

a alguns conceitos desenvolvidos por essas teorias (CONNELL, 1995, p.7).

É possível visualizar as negações que Connell relata a respeito dos estudos

ecléticos sobre a masculinidade,  que se evidencia nas análises das concepções

desenvolvidas pelos estudos autônomos de gênero, na qual a masculinidade e os

homens são objetos específicos dos estudos. Lyra e Medrado (2011) citam em seu

texto  sobre  as  masculinidades  na  perspectiva  de  gênero:  tensões,  desafios  e

possibilidades,  o  autor  Rodrigo  Parrini  (2006)26,  antropólogo  chileno,  que  critica

esses  estudos  autônomos,  para  ele,  esse  campo é  “um espaço  atrasado  e  em

muitos sentidos reacionário quando comparado aos estudos de gênero, feminismo e

teorias  queer,  principalmente  em função  da  definição  do  seu  objeto  de  estudo”

(LYRA; MEDRADO, 2011, p. 3).

25A tradução desta palavra em português é Masculinidades. 
26Texto intitulado ¿Existe la masculinidad?, Parini, 2006. 
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A concepção  contida  nos  estudos  acima  relatados,  tem  como  pressuposto

teórico o binarismo, trabalhado de forma ingênua,  do qual  a teoria feminista por

muitos anos tem refutado, e que gera problemas teórico-epistemológicos e políticos

graves, no campo dos estudos sobre gênero e masculinidades. 

Raewyn Connell ao estudar o tema masculinidade, se fundamenta a partir do

conceito de masculinidades hegemônica, com base nas contribuições de hegemonia

desenvolvido por Gramsci27, entretanto, Connel focaliza sua análise no caráter volátil

do conceito desenvolvido pelo autor, uma vez que o padrão de masculinidades tende

a variar local e historicamente. No entanto, cabe ainda pontuar que o conceito da

autora, tem como modelo de referência o patriarcado, haja vista, que no processo

das relações estabelecidas entre os gêneros, a dominação do homem aparece em

contraposição a subordinação da mulher (CONNELL, 1995, p. 77).

Connell (1995) rejeita a ideia de tratar a masculinidade como produto fixo pela

natureza e  revela  que dentro  dessa lógica,  de  masculinidade natural,  um senso

comum  é  desenvolvido,  atribuindo  ao  homem  uma  virilidade  e  a  mulher  uma

feminilidade, baseados em suas características biológicas e sexuais que incidem nos

comportamentos sexuais. Para a autora, “as masculinidades são configurações de

práticas que são realizadas na ação social e, dessa forma, podem se diferenciar de

acordo com as relações de gênero em um cenário social particular” (p.250).

Na  realidade,  Connell  vê  a  masculinidade em concordância  com o gênero,

insistindo na repulsa do determinismo biológico aferido nos empregos dos termos

como “sexo” e “diferença sexual”, neste sentido como afirma o autor (1995, p. 43-

44), assim como Scott, (1995, p.3), compreender as relações sociais, com base nas

demarcações biológicas, recai no desentendimento dos nexos entre os corpos e os

processos sociais. 

Ao afirmar a existência de uma masculinidade hegemônica, enquanto modelo

não fixo que se apresenta de diferentes maneiras, em diferentes espaços, Connell

(1995) observa a masculinidade hegemônica como um arranjo de gênero, que ocupa

27A categoria é utilizada pelo autor, em sua análise sobre classes sociais. 
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uma posição de privilégio dentro das relações de gênero, para tanto, deve-se tomar

atenção para os processos e relações pelas quais homens e mulheres se inserem 

Ao  invés  de  tentar  definir  a  masculinidade  como  um  objeto  (um  tipo
característico natural, uma média comportamental, uma norma) precisamos
focar  nos  processos  e  relacionamentos  através  dos  quais  homens  e
mulheres conduzem suas vidas gendradas. ‘Masculinidade”, sendo assim,
pode  ser  definida  como  um  lugar  nas  relações  de  gênero,  as  práticas
através das quais homens e mulheres comprometem esse lugar de gênero,
e  os  efeitos  destas  práticas  na  experiência  corporal,  personalidade  e
cultura28 (CONNELL, R. In WHITEHEAD et BARRET, 2004, p.33-34)

 A masculinidade se insere dentro de uma ampla estrutura e nega-se enquanto

um objeto individuado. Connell, com base na observação histórica generificada da

economia e das instituições, não pensa a masculinidade como uma característica

individual, mas como um sistema, que se personifica tanto nos indivíduos, quanto

nas relações sociais, no mercado de trabalho, nas instituições, produzindo-a e sendo

reproduzida, instituindo-se de forma historicizada (CONNELL, 1995, p. 27). 

Medrado (1998) também atribui à dominação dos homens sobre as mulheres,

não como advindo de uma fonte de autoria única e exclusiva, mas por uma gama

incontável de autores, que está para além das práticas humanas, incluindo também,

as  instituições,  mídia,  educação,  religião,  as  mulheres,  dessa  maneira,  o  poder

coletivo do homem, não se dá apenas, na forma como o próprio homem a interioriza,

individualiza  e  também  a  reproduz  e  reforça,  mas  também,  nas  produções  e

reproduções das instituições. 

Dessa  maneira,  entende-se  que  tanto  as  masculinidades  quanto  as

feminilidades, configuram-se de diferentes formas, pois os sujeitos se materializam,

tomando  por  base  as  condições  objetivas  e  subjetivas  da  vida.  Entretanto,  a

categoria homem se ampara em um eixo estruturante de dominação e exploração

das mulheres. A partir dessa constatação, Connell (1995) reforça a concepção de

múltiplas  masculinidades,  que  sobre  o  ideal  de  masculinidades  ocidentais,

consideradas  padrões,  atuam  sobre  a  vida  de  homens  e  mulheres,  produzidas
28Tradução livre de Seixas (2012).
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dentro de uma ordem capitalista, atravessadas pelas determinações de classe, raça,

etnia, geração.

Por mais que existam diferentes tipos de masculinidades e as diferenças entre

os homens sejam evidentes, não se pode deixar de registrar que o patriarcado é

uma  ordem  de  dominação-exploração,  na  qual  os  homens  impetram  sobres  as

mulheres. Trata-se de um maquinário que está em ação sobre a vida dos indivíduos,

“que beneficia – ainda que diferenciadamente, em face de outras determinações –

todos  os  homens”  (PEREIRA,  2005,  P.136).  O  modelo  hegemônico  de

masculinidades, tal qual o homem branco, heterossexual e rico, perpassa todas as

formas de sociabilização, tanto as concretas, quanto as simbolicamente construídas.

Este  modelo  está  presente  com múltiplas  formatações,  em todas  as  esferas  da

construção social.

Pode-se  então  concluir  que,  a  masculinidade  hegemônica,  na  qual  a

perspectiva  de  Connell  se  fundamenta,  se  apresenta  enquanto  um  conjunto  de

valores  enobrecidos,  em  virtude  das  práticas  individuais,  das  instituições  e  das

relações  sociais  que  privilegiam  o  homem  branco,  em  detrimento  à  mulheres,

negros, homossexuais, trabalhadores desafortunados, subsistindo em uma relação

de poder social, sobre o qual, o homem branco, rico e heterossexual está colocado

em um sistema de  masculinidade  dominadora  e  subjugadora  de tudo o  que for

feminino e contrário a essas características valorizadas. 

Com  base  na  apreensão  do  conteúdo  discorrido  neste  capítulo,  que

abordaremos a seguir, a compreensão das condições e processos da incorporação

da violência pelo homem, que envolve, não apenas as relações entre homens e

mulheres  ou  crianças/adolescentes,  mas  também  as  relações  entre  os  próprios

homens. 

Veremos, em seguida, as diferentes manifestações de violência, que parte de

um sistema universal, cujos elementos motivadores, são baseados no papel social

atribuído aos homens na sociedade patriarcal. Nosso objetivo é apontar de forma

abrangente a violência, inserida e estimulada em diversos espaços da vida, que se
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insere na sociedade atual, como um fenômeno necessário para a manutenção de

um sistema capitalista opressor, com o qual se fundamenta na manutenção do poder

masculino na sociedade frente às mulheres e outros grupos.
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CAPÍTULO II – VIOLÊNCIA, RELAÇÕES SOCIAIS E INFÂNCIA: DIMENSÕES DE

UMA SOCIABILIDADE VIOLENTA. 

2.1 Conceituando a Violência

Ao  se  reportar  à  violência  neste  trabalho,  não  nos  limitamos  apenas  em

apontar ou reconhecer as diversas formas de objetificação desse fenômeno, trata-

se,  principalmente,  de  demonstrar  a  incapacidade  de  enxergar  e  trabalhar  essa

categoria na sua totalidade, revelando a maneira como o fenômeno universal  se

expressa na sociedade, se materializa e se particulariza nas singularidades da vida

humana.

O  que  se  observa  nos  estudos  da  violência,  sob  os  aportes  da  pós-

modernidade e do senso comum, é que este fenômeno se fundamenta em um mar

de  relativismos,  compostos  por  “verdades”  estimuladas  a  partir  de  “múltiplos  e

fragmentados  marcos  teóricos  explicativos”.  (Silva,  2004,  p.  35).  Como  destaca

Lukács (apud NETTO, 1981,  p.131)  “O relativismo,  a  luta  contra  a  aplicação do

princípio  da  causalidade  (substituído  pela  probabilidade  estatística),  o

‘desaparecimento’ da  matéria  — tudo  isso  é  utilizado  em  larga  escala,  visando

difundir um relativismo niilista e um misticismo obscurantista”.

Neste  primeiro  momento,  parte-se  de  uma  reflexão  teórico-metodológica  a

respeito  do conceito  de violência como fator  importante para a compreensão do

objeto de estudo deste trabalho. 

A violência é estruturante no modo de produção capitalista e está inserida em

nossa sociedade como um fenômeno gerado por diferentes processos sociais. Tem

sido objeto de vários estudos e reflexões e tem sido tratada como preocupação por
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diferentes  entidades.  Para  muitos,  pode  ser  considerada  como um dos  grandes

males da sociedade contemporânea.

De acordo com Oliveira e Café (2001) “a violência como produção humana se

realiza e se manifesta ao longo da história. Em cada época, sociedade e cultura

determinadas, a violência se apresenta, ora de forma mais visível, ora mais velada”,

em outras palavras, “a violência só pode ser analisada em seu contexto sociocultural

e político” (p.38). Dessa maneira, torna-se imprescindível dimensioná-la, para qual

violência apontamos, de que lugar a vemos e de que maneira ela se manifesta em

nossas vidas. 

Sob a ótica da Organização Mundial da Saúde, a violência é definida como:

[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si
próprio, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico,
deficiência de desenvolvimento ou privação. (OPAS/OMS Brasil, 2017)

O uso do poder ou da força, cuja intenção é causar dano a si ou a outro, não

está  restrito  apenas  a  violência  física,  esta  pode  ser  também  psicológica,

negligência,  moral,  patrimonial,  sexual,  abandono,  entre  outras,  neste  sentido,

qualquer  abuso ou agressão aos direitos humanos pode ser  considerado ato de

violência.29

Soares  e  Carneiro  trazem  para  o  debate  conceitual,  a  perspectiva  de

Maquiavel e de Hobbes, sobre o uso da força, do poder e da violência. Segundo os

autores:

[...],  Maquiavel  trata  friamente  o  tema  da  violência,  desnudando  as
hipocrisias vigentes e trazendo à luz o fato  de que a força é  o recurso
elementar e inevitável do poder, quaisquer que sejam seus méritos ou seus
defeitos,  julgados  pelos  diversos  pontos  de  vista  envolvidos,  pelas
diferentes  paixões  mobilizadas,  pelos  distintos  interesses  em  jogos
( SOARES; CARNEIRO,1996, p. 20).

29As  diferentes  manifestações  da  violência  apontadas,  serão  discutidas  e  conceituadas
oportunamente, ao longo deste capítulo. 
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E sobre as considerações de Hobbes, discutem:

[...]. Em certo sentido, é ainda mais radical que Maquiavel, pois considera
que, dadas as disposições naturais do ser humano e as características dos
cenários em que os indivíduos se encontram para o ensaio da vida coletiva,
não há como esperar paz ou qualquer modalidade minimamente equilibrada
de vida comum, isto é, minimamente dotada de estabilidade e segurança.
(Ibdem).

Assim como Hobbes, ao pensar como eixo central de sua tese que a maldade

é inata ao homem, pressupondo uma natureza maléfica,  na qual  o homem tem,

naturalmente,  inserida  em  sua  personalidade  o  mal,  a  sociedade  capitalista  e

burguesa, na qual estamos inseridos, também a vê deste modo. Neste sentido, não

se pode almejar uma sociedade livre da violência. É com base nesses fundamentos,

que se culpabiliza o sujeito pela violência cometida, como se fosse decorrente de um

fator apenas individual e resultante da personalidade humana.

Marx e Engels (1989) enxergam a violência, inserida em um contexto sócio-

histórico,  político e econômico,  considerando-a para além dos fatores subjetivos.

Para  os  autores,  o  fenômeno da  violência  estrutural  se  estabelece  pela  luta  de

classes do capitalismo. 

De acordo com Soares e Carneiro (1996, p.22),  a violência no pensamento

marxista “confunde-se com a natureza mesma da dinâmica social: a luta de classes.

Consequentemente,  só  seria  possível  detê-la  ou  submetê-la  a  um  controle

efetivamente  justo,  quando  fossem  extintas  as  classes  e  os  conflitos  que

desencadeiam”. 

Embora,  nos  estudos  de  Marx  sobre  o  capitalismo,  a  violência  não  seja  o

elemento  central  de  suas  reflexões,  esse  fenômeno  aparece  nas  relações

interpostas  pelas  classes,  que  se  evidenciam  no  processo  de  produção  na

sociedade capitalista até a contemporaneidade. 

De acordo com Minayo (1994), a violência não pode ser analisada, nem tratada

fora  da  sociedade  que  a  produz;  desta  maneira,  nossa  tarefa,  a  partir  desse

momento,  é  de  investigar  as  características  sobre  ela,  buscando  desconstruir
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conceitos que consideram o sujeito como “fora das regras”, ou seja, desregrado e

desajustado da harmonia da sociedade; e construir uma análise segundo a qual, os

atos de violência revelam uma desestruturação social. No entanto, resta acrescentar

que o fenômeno da violência contemporânea, é ainda mais singular, o que nos leva

a considerar  tantos os fatores externos,  quanto os fatores centrados na pessoa,

como parte da sua constituição30.

Em relação à violência contemporânea, inúmeras causas são apontadas como

fatores  que propiciam o  seu aumento,  entre  elas  as  desigualdades econômicas,

socioculturais, a disseminação das drogas, o desemprego, o consumo exacerbado,

as desigualdades de gênero ou mesmo os efeitos perversos e danosos da chamada

cultura de massa. Embora esses fatores contribuam para o aumento da violência,

por si só, não são capazes de explicar o fenômeno. 

O fenômeno da violência não pode ser observado de forma destacado, sem

uma leitura comprometida com sua base social e com sua base de classes que a

mantém, é preciso, além de considerar os fatores estruturais e conjunturais nesta

análise, compreender que este fenômeno pode se manifestar de diversas maneiras,

sendo distribuída desigualmente, assumindo diferentes papéis sociais e possuindo

caráter revelador de estruturas de dominação (NETO E MOREIRA, 1999).

A  estrutura  política  e  os  sistemas  econômico  e  social  aumentam  a
vulnerabilidade dos países  à  violência.  Desigualdade e exclusão sociais,
desemprego, regime político e eficácia das instituições governamentais e de
segurança  pública  são  alguns  dos  fatores  que,  do  ponto  de  vista
macroestrutural, favorecem o desenvolvimento da violência. O modo como
esses  determinantes  são  atualizados  e  expressos  no  cotidiano
exemplificamos fatores conjunturais: aumento da criminalidade urbana, da
delinquência  juvenil,  do crime organizado  e da prostituição infantil,  entre
outros, São favorecidos por contextos marcados pela desigualdade social e
impunidade e, por sua vez, favorecem a escala da violência em contextos
específicos.  Recentemente  vem  sendo  dada  importância  aos  fatores
culturais e individuais que atuam como determinantes do comportamento
violento, tais como atitudes, comportamentos e normas, padrões de relação

30Importa esclarecer, que ao utilizar a frase: “os fatores centrados na pessoa”, não há concordância
com a ideia de indivíduo desajustado, mas de características pessoais e subjetivas que dão forma e
conteúdo a violência. 
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familiar e de gênero, uso de drogas e álcool, entre outros. (PERES, 2002, p.
54).

Lolis, neste sentido, afirma que quanto às origens da violência:

[...]  verifica-se  que  ela  surge  nesse  contexto  identificada  a  diferentes
causas,  que  vão  desde  a  desigualdade  social  e  as  suas  diferentes
manifestações  até  o  “sangue  ruim”,  ou  seja,  a  violência  apresenta  um
conjunto  de  causas  vinculadas  a  fatores  econômicos,  políticos,  sociais,
históricos,  culturais,  ético-morais,  psicológicos,  biológicos,  jurídicos  e  à
mídia.  Conjunto  de  causas  aparece  entrelaçado  como  uma  rede  é
transversal aos discursos e apresentam uma historicidade. Entretanto, os
determinantes  macroestruturais  são  predominantes.  O  Estado  é
apresentado  como  o  principal  agente  da  violência  que  se  origina  na
desigualdade social. (LOLIS 2004, p.11).

Não se pode deixar de considerar os fatores subjetivos que permeiam e dão

sentido a violência, no entanto, é necessário ressaltar que o indivíduo que comete

violência é antes de tudo, violentado por um sistema opressor e desigual, por um

Estado mantenedor das diferenças de classes, a partir da qual a uns, pertence a

propriedade privada e os meios de produção, enquanto a outros, somente a sua

força de trabalho, permitindo com que esses fatores subjetivos, sejam produzidos e

reproduzidos dentro de uma lógica estrutural. 

 Almeida (2000) assinala: 

A violência é um fenômeno que resulta das interações que ocorrem no plano
social  e  cultural  e,  nesse  sentido,  não  pode  ser  concebida  como  uma
manifestação isolada de um ou outro grupo social.  Nesta perspectiva, os
critérios e os valores que vão apontar o caráter violento de determinado ato
relacionam-se à forma pela qual a sociedade negocia seus conflitos e suas
diferenças (ALMEIDA, 2000, p. 29)

A sociedade burguesa na qual estamos inseridos alicerçou-se na violência, por

meio  dela,  foi  alcançada  a  “civilização”,  através  dela  a  sociedade  se  tornou

“iluminada”  e  “racional”.  Como  destacam  Brito  e  Gomez:  “a  violência  deve  ser

tratada como elemento constitutivo, estruturante da formação social  capitalista,  e

não como excesso e descompasso momentâneos” (BRITO E GOMES, 2009, p. 41).
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Outra contribuição acerca do conceito de violência que podemos nos reportar

vem  de  Hanna  Arendt31,  uma  filósofa  política,  conhecida  como  pensadora  da

liberdade,  que  se  propôs  a  discutir,  além  da  temática  da  violência,  os  temas

relacionados à política, à condição da mulher na sociedade, às relações e condições

de trabalho,  assim como educação,  autoridade e totalitarismo.  Sua mais  notável

reflexão foi  pensar a violência como fenômeno intrínseco ao desenvolvimento da

sociedade, e por tal motivo, nenhum historiador deveria estar alheio ao papel em que

esta desempenhou na história. 

Sob a perspectiva filosófica, Arendt ressalta: “(…) A violência é por natureza

instrumental;  como  todos  os  meios,  ela  sempre  depende  da  orientação  e  da

justificação pelo fim que almeja. E aquilo que necessita de justificação por outra

coisa não pode ser a essência de nada”. (ARENDT, 1994, p. 41). Sendo assim, “a

violência,  sendo instrumental  por natureza,  é racional  à medida que é eficaz em

alcançar o fim que deve justificá-la” (ARENDT, 1994, p. 58).

A violência não é apenas uma, ela é multifacetada, se apresenta de diferentes

maneiras  e,  por  isso,  torna-se  um  desafio  para  a  sociedade;  nem  sempre  se

apresenta de forma maléfica, podendo ser um elemento constitutivo de mudanças e

transformações. 

 

(...) trata-se de um complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial, mas seu
espaço de criação e desenvolvimento é a vida em sociedade. (...). Daí se
conclui, também que na configuração da violência se cruzam problemas da
política,  da  economia,  da  moral,  do  direito,  da  Psicologia,  das  relações
humanas e institucionais, e do plano individual. (MINAYO, 1994, p.08) 

Como destaca Baierl  e Almeida (2002),  a violência deixou de ser  um fato

tratado  exclusivamente  pelo  poder  de  polícia,  para  ser  analisado,  estudado  e

combatido,  enquanto  problema  social  que  afeta  a  sociedade  como  um  todo.

31Johanna Arendt: conhecida como Hannah Arendt,  nascida em Linden,  Alemanha,  no dia  14 de
outubro de 1906 e falecida em Nova Iorque, Estados Unidos,  4 de dezembro de 1975. Foi  uma
filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX. 
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Observamos isso, através dos relatórios da OMS sobre a violência, considerando-a

como um problema mundial de saúde pública32. 

 Faleiros  (2007)  destaca  que  a  violência  está  alocada  na  estruturação  da

própria sociedade, para tanto, é um processo social relacional, interpessoal, familiar

e institucionalizado, dessa maneira, complexo e diverso. 

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

Sendo assim,  conclui-se  que a violência,  não é  um ato  isolado,  decorrente

apenas  de  uma  insanidade  momentânea  ou  estática;  a  violência  possui  íntima

ligação  com  as  desigualdades  entre  as  classes,  na  qual  o  sistema  capitalista

submete os indivíduos. Logo, seu enfrentamento depende de inúmeros processos,

que vai, da defesa do aprofundamento da democracia, pressupondo a participação

política  e  da  riqueza  socialmente  produzida,  quanto  a  melhoria  do  sistema  de

proteção  social,  da  garantia  do  acesso,  fortalecimento  das  políticas  sociais  e  a

garantia dos direitos. 

32Os dados da Organização Mundial  da Saúde mostram que anualmente mais de um milhão de
pessoas no mundo perdem suas vidas e outras sofrem lesões, vítimas de diferentes modalidades de
violência (SILVA, 2005).
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2.2 Violência Estrutural e Relações Sociais Violentas.

Compreende-se a violência como um complexo social que se potencializa na

medida  em  que  indivíduos  sociais  a  interioriza.  Logo,  cabe  dizer  que  violência

estrutural é aquela capaz de impor sobre a sociedade e suas instituições, bem como

aos indivíduos, formas, regras e valores considerados naturais e indispensáveis à

vida  humana,  que  quando  internalizados  pelos  mesmos,  fazem  reproduzir

comportamentos, sem que nesse processo, haja envolvimento da sua consciência

crítica. 

Marx e Engels (1989,  p.  154)  observam que:  “O homem desenvolverá sua

verdadeira natureza no seio da sociedade e somente ali; razão pela qual devemos

medir  o poder de sua natureza, não pelo poder do indivíduo concreto, mas pelo

poder da sociedade”. Para Marx (1970), o homem é constituído por uma natureza

biológica individual, mas também por formadores de sua imagem psíquica, que nada

mais são que modelos de condutas internos, inatos e também adquiridos, o que

pressupõe uma relação dialética entre ele e a sociedade.

Como ressaltam Minayo e Souza (1998),  o  ser  humano,  enquanto unidade

dialética, através das suas capacidades cognitivas, psíquicas-emocionais, elabora

do mundo e das relações sociais a que se submete e é submetido, enquanto sujeito

social,  “nessa  perspectiva,  é  possível  compreender  que  não  se  pode  reduzir  a

violência ao crime e à delinquência, nem designar um substrato individual para sua

existência, pois o fenômeno da violência é um produto da história”. (ENGELS, 1978,

p. 202).

Não se considera atos impetuosos de violência como derivados exclusivamente

do  subjetivo  humano,  é  necessário  ressaltar  que  este  complexo  social  na  qual

estamos  discorrendo,  se  manifesta  nos  indivíduos  e  através  deles,  nos  que
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violentam, mas também nos que são violentados, inseridos em uma dinâmica social

violenta, produzida e reproduzida pelo capitalismo33. 

Como destacam Netto e Braz (2006) o eixo da violência estrutural se dá a partir

das relações de exploração estabelecidas no capitalismo, as quais se sustentam e

se  legitimam  por  meio  da  ideologia,  haja  vista  que  as  leis  se  operacionalizam

independentemente da consciência e vontade dos homens, legitimando as relações

de produção. Sendo assim, as regras, valores e normas capitalistas amparam toda

forma de produção e exploração do capital,  e  com isso,  alcançam seu objetivo,

camuflando e desconsiderando as ações violentas, como decorrentes de si.

A violência  estrutural,  nem sempre  se  apresenta  com ações  violentas,  sua

principal arma é a sua sutileza e discrição, desempenhada através dos processos de

naturalização  de  uma  sociabilidade  burguesa  e  violenta,  quase  sempre

internalizados como necessários a vida humana. 

[...]. A principal característica dessa forma de violência é a sua sutileza e
discrição, uma vez que seu circuito reprodutivo supõe um aliado central: o
processo  permanente  de  naturalização  de  gestos  e  de  procedimentos,
quase  sempre  considerados  necessários,  adequados  e  normais  (SILVA,
2009, p. 10). 

Minayo  discorre  que  a  violência  estrutural  é  uma  “violência  gerada  por

estruturas  organizadas  e  institucionalizadas,  naturalizada  e  oculta  em  estruturas

sociais, que se expressa na injustiça e na exploração e que conduz à opressão dos

indivíduos”. (MINAYO, 1994, p.9).

Boulding (1981) afirma que:

Conceito  de  violência  estrutural  que  oferece  um  marco  à  violência  do
comportamento,  se  aplica  tanto  às  estruturas  organizadas  e
institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos,  culturais e
políticos que conduzem à opressão de determinadas pessoas a quem se

33Não significa dizer que a violência é derivada da ordem social  capitalista, mesmo que a dinâmica de sua
estrutura requer a violência como fator fundamental, oferecendo terreno para a materialização de todo e qualquer
processo violento. 
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negam  vantagens  da  sociedade,  tornando-as  mais  vulneráveis  ao
sofrimento e à morte. Essas estruturas determinam igualmente as práticas
de socialização que levam os indivíduos a aceitar ou a infligir sofrimentos,
de acordo com o papel que desempenham (BOULDING, 1981, p.38)

Exatamente por ser cometida por instituições consagradas, em virtude da sua

tradição  e  do  poder  que  desempenham  que  a  violência  estrutural  costuma  se

apresentar como algo natural, e, portanto, contestá-la, seria infringir e desestabilizar

a ordem. É com base nessa ideologia e com a atribuição de disseminá-la e propagá-

la,  que  os  meios  de  comunicação  atribuem  mais  significado  e  notoriedade  à

criminalidade  e  a  delinquência,  sem  nunca  vincular  essas  manifestações,  como

processo  inerente  e  constitutivo  da  violência  macroestrutural  (NETO;  MOREIRA,

1999).  

Quais  então  seriam os  elementos  constitutivos  da violência  estrutural,  para

além  daqueles  já  apontados  anteriormente?  A  linha  de  pensamento  que

desenvolveremos a seguir aponta para a forma como o sistema capitalista se utiliza

dos seus mecanismos de dominação, que refletem objetivamente na violência sexual

contra meninos. 

2.2.1 Relação da Alienação e Consumo Alienado como pressupostos da

Violência  Estrutural:  A Objetificação  das  relações  humanas  e  Violência  na

Sociabilidade Burguesa.

A base  para  o  entendimento  do  conceito  de  alienação  que  utilizaremos  a

seguir, se estabelece na teoria de alienação em Marx34, cuja complexidade é imensa

e extensa, para tanto, não pretende-se discorrer sobre todos os compostos de sua

análise,  mas,  sob  seus  aspectos  principais,  o  amparo  para  a  compreensão  da

34Manuscritos econômico-filosóficos, Trad. Jesus Raniere, São Paulo: Boitempo, 2004. Marx procura
desenvolver  sua  teoria  para  além de  uma  perspectiva  filosófica,  mas  principalmente  sobre  uma
perspectiva prática e concreta, onde a interação entre o homem – trabalho – natureza e indústria
constitui  como  seu  objeto  de  análise,  sendo  assim,  partindo  do  pressuposto  que  o  trabalho
desempenha um papel fundamental  no desdobramento das potencialidades humanas, Marx pôde
formular a sua crítica do trabalho alienado e partir dessa crítica, evidenciar o trabalho alienado como
intrínseco ao capitalismo e a forma de organização econômica da sociedade.
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questão em tela,  na qual,  busca-se a interpretação do processo de alienação e

violência na sociedade. 

Pretende-se expor neste item, o processo pelo qual a violência se manifesta em

suas  multiformas,  imbricada  pela  materialização  de  um elemento  constitutivo  da

violência estrutural que é a alienação. Como, através desse processo alienante de

consumo, se perpetuam as violências, partindo do pressuposto, que a apreensão

desse  processo,  levará,  consequentemente,  a  compreensão  da  manifestação

violência sexual contra meninos, nos espaços domésticos e intrafamiliares. 

A  sociedade  consumista  se  relaciona  sob  um  modelo  de  socialização

burguesa, difundido nos moldes da socialização capitalista, que se baseia na perda

de valores essenciais para o ser humano real, de tudo (coisas materiais e pessoais)

a que se relaciona, trata-se de comportar-se de forma obsoleta e descartável, e é

partir desses pressupostos que se manifestam e materializam as diversas formas de

violência.

Mészáros, em sua obra “A teoria da Alienação em Marx” (1970), reflete sobre a

situação da sociedade sob a condição alienada, segundo as proposições de Marx,

contidas na sua obra:  Manuscritos Econômico-Filosóficos,  1844.  A partir  de uma

abordagem ontológico-materialista,  Mészáros  elabora  uma análise  da  sociedade,

implicada numa relação exacerbada e desmedida de consumo, tornando o homem

alienado  da  natureza  e  do  produto  do  trabalho;  de  si  mesmo  e  suas  próprias

atividades; da sua condição genérica, enquanto membro da espécie humana; e dos

outros homens enquanto tais.

Segundo o autor supracitado, dentro dessa lógica de consumo alienado,  os

indivíduos  perdem a  consciência  de  seu  ser  genérico  e  são  confrontados  pelas

“coisas”, que adquirem poder na medida em que se autonomizam de seus criadores,

respondendo a eles com hostilidade e violência. O homem perde sua capacidade de

automediação deixando de realizar a sua especificidade humana.

[…] numa sociedade alienada o processo de redução em si mesmo, já que é
“inconscientemente” determinado por uma série de necessidades alienadas,
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está  destinado  a  produzir  maior  alienação:  a  sujeição  do  homem  a
instrumentos  cada  vez  mais  poderosos  de  sua  própria  criação.  ”
(MÉSZÁROS, p. 98, 2006) 

Barroco,  baseada  em  Marx,  cita  que  a  alienação  surge  a  partir  do  “[...]

nascimento  da  propriedade  privada  e  da  divisão  social  do  trabalho,  quando  o

trabalho se converte  em meio de exploração e o seu produto em objeto  alheio”

(BARROCO, 2008, p.38). 

Heller  contribui  para  essa  discussão,  assinalando  que:  “Existe  alienação

quando  ocorre  um  abismo  entre  o  desenvolvimento  humano-genérico  e  as

possibilidades  de  desenvolvimento  dos  indivíduos  humanos,  entre  a  produção

humano-genérica  e  a  participação  consciente  do  indivíduo  nessa  produção”

(HELLER,1985,  p.  38).  Neste sentido,  “o  consumo contribui  ao aniquilamento da

personalidade, sem a qual o homem não se reconhece como distinto, a partir da

igualdade de todos” (SANTOS, 2007, p. 49).

O  que  se  observa  é  que  as  relações  sociais  dentro  da  ordem  capitalista,

tornam-se cada vez mais alienadas e, consequentemente, coisificadas, embasadas

nas  relações  de  troca,  produzidas  por  necessidades  criadas  e  modificadas,  de

acordo  com  os  interesses  do  capital.  Ninguém  está  livre  disso,  pois  essa  é  a

condição material  de  todos os  que participam das relações sociais  de  produção

capitalistas.

Necessidade  é  conceito  relativo.  As  necessidades  não  são  constantes
porque elas são categorias da consciência humana desde que a sociedade
se  transforma,  a  consciência  da  necessidade  transforma-se  também.  O
problema é definir exatamente em que a necessidade é relativa, e entender
como as necessidades surgem (HARVEY, 1980, p. 87). 

Como  salienta  Rodrigues  (1998,  p.08),  na  sociedade  contemporânea  “são

produzidas  novas  e  novas  mercadorias  destinadas  a  um  mercado  de  consumo

comum. Mercadorias cada vez mais rapidamente descartadas, pois ‘nada parece
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durável’”. É sob a égide dessa lógica que constitui as relações sociais, assim como o

produto se torna descartável, a sociedade também. 

Diante da estreita relação do capitalismo com o mercado, compartilha-se a

definição  de  Marx,  que  concebe  o  capitalismo  não  como  uma  mera  junção  de

máquinas,  fábricas  e  trabalhadores,  mas  sim  uma  relação  social  na  qual  essas

relações estão diretamente atreladas ao lugar central em que o mercado ocupa, do

qual, determina a estrutura das relações sociais estabelecidas entre os indivíduos,

posto como mediador de toda relação entre pessoas e pessoas e objetos (MARX,

1970).

Nas palavras de Marx, o capitalismo significou a “redução de todos os produtos

e de todas as atividades a valores de troca” (MARX, 1970). Sendo assim, entende-

se a lógica do consumo em massa, alienado e desmedido, enquanto uma violência,

decorrente  da  transformação  do  produto  de  cada  indivíduo,  em  produto  válido

apenas pelo seu valor de troca, capaz de converter qualquer atividade humana ou

qualquer objeto, em mercadoria.

Como afirma Iamamoto: 

Na sociedade burguesa, quanto mais se desenvolve a produção capitalista,
mais  as  relações sociais  de produção se alienam dos próprios  homens,
confrontando-os como potências externas que os dominam. Essa inversão
de sujeito e objeto, inerente ao capital como relação social, é expressão de
uma história da autoalienação humana. Resulta na progressiva reificação
das  categorias  econômicas,  cujas  origens  se  encontram  na  produção
mercantil. (IAMAMOTO 2006, p. 48)

O processo de alienação econômica segue um duplo caráter inserido na lógica

do capital, em que o primeiro transforma o homem em coisa, no momento em que

este é visto como produto; e segundo como trabalhador em prol da reprodução do

sistema, tido como consumidor do mesmo. 

Podemos assim dizer  que  o  fetichismo da  mercadoria  e  a  alienação  estão

intrinsecamente  ligados:  enquanto  a  alienação  decorre  dos  diversos  modos  de
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produção,  o  fetichismo  da  mercadoria  se  revela  enquanto  uma  particularidade

econômica do modo de produção do capital, sendo uma manifestação da sociedade

histórica e capitalista. 

Ao  passo  em  que  a  produção  de  mercadorias  cresce  desenfreadamente,

cresce  também  o  consumo  daquilo  que  se  produz,  dessa  maneira,  vê-se  uma

representação fetichizada do mundo dos objetos e também das mercadorias, um

mundo de aparências dominado pelo homem. 

Marx ressalta ainda que:

[...] a produção não cria apenas um objeto para o sujeito, mas também um
sujeito  para  o  objeto.  A produção  dá  lugar,  portanto  ao  consumo  [...],
suscitando  no  consumidor  a  necessidade  de  produtos  que  ela  criou
materialmente. Por conseguinte, ela produz o objeto, o modo e o instinto do
consumidor. O consumo, por sua vez, suscita a predisposição do produtor, e
desperta nele uma necessidade animada por uma finalidade. (MARX, 1970,
p.31)

Mészáros (2006) desenvolve o conceito de alienação como uma condição de

“vendabilidade” do ser humano, ou seja, o indivíduo trona-se cada vez mais egoísta

e individualizado, ao passo em que novas necessidades e novas mercadorias são

produzidas de forma desgovernada e sem controle. 

Na  sociedade  capitalista  de  hoje,  o  que  se  observa,  é  uma  criação  de

necessidades que se molda a partir dos interesses do próprio capital, o que torna as

relações humanas mediatizadas por coisas, onde a sensação de felicidade somente

é alcançada através da materialização do sentimento. 

Viana (2009) descreve que: 

A alienação surge com a ascensão da sociedade de classes. As sociedades
divididas em classes sociais são fundamentadas no trabalho alienado. Isto
ocorre devido ao fato de que a atividade vital  consciente,  a práxis  ou o
trabalho como objetivação, perde seu caráter teleológico consciente e passa
a ser  apenas um meio  para satisfação  de outras necessidades (VIANA,
2009, p.134)
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O mercado atual caracteriza-se pela sua alta competitividade, onde os produtos

são ofertados em quantidades enormes e a concorrência entre eles tem sido cada

vez mais acirrada. Neste sentido, o capital se vale de meios pelos quais se criam,

recriam e reproduzem esse sentimento necessário para o fortalecimento e garantia

da sua existência, através da mídia, da propaganda e do  marketing que atribui ao

ser humano uma espécie de sentimento de consumo não por necessidade, mas por

ansiedade. “Então, a publicidade – âncora da sociedade do consumo – baseia-se em

falsas ideias que vendem objetos mutáveis e consumíveis massivamente como se

fossem únicos. E na maioria das vezes, como se fossem a fórmula mágica para a

realização de um sonho”. (PADILHA, 2006, p. 101) 

Logo,  o  desafio  da publicidade,  enquanto instrumento essencial  do  sistema

capitalista é dar vazão à enorme gama desses produtos que surgem todos os dias.

Nota-se  que  a  alienação  que  Marx  (1970)  aponta  no  processo  de  negação  do

trabalho através da produção da mercadoria, é visualizado também, através da via

do consumo, que estimulado pelas imagens, torna-se instrumento de alienação.

O  consumo  não  apenas  regula  as  forças  de  mercado,  como  também  as

relações humanas no seio da sociedade; modifica a consciência política e social do

indivíduo, assim como, personifica a individualidade como característica principal do

ser humano. O consumo tem o poder de dirigir a sociedade. Como discorre Santos

(2007, p. 48), “O poder do consumo é contagiante, e sua capacidade de alienação é

tão forte que sua exclusão atribui às pessoas a condição de alienados. Daí sua força

e o seu papel perversamente motor na sociedade atual”. 

Sendo  assim,  o  modo  de  produção,  circulação  de  bens,  assim  como  os

padrões de desigualdades no acesso aos bens materiais,  bem como simbólicos,

além da maneira pela qual se estruturam as instituições que regem a vida cotidiana,

tais como: família, espaços urbanos, lazer, está diretamente ligado ao consumismo e

a consequência desse processo que se desenha na sociedade atual, é a criação de

uma  volatilidade  e  inutilidade  de  ideias,  valores,  coisas  e  até  mesmo  pessoas,

tronando-as obsoletas e descartáveis.
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Homens, mulheres e crianças, submetidos à lógica do capital, são impelidos ao

consumo  e  à  construção  de  uma  “cidadania  de  consumo”35,  tornando-se

mercadorias,  dentro  das  relações  sociais,  que  se  estabelecem  de  acordo  com

formatos mercantilizados pela força, dinheiro e pelo poder.

Como pudemos observar, o sistema capitalista no seu processo histórico vai

assumindo  uma  função  totalizadora,  principalmente  no  que  diz  respeito  às

instituições de controle da vida humana, e vem sendo construída desde a divisão da

sociedade em classes, até do controle político e também ideológico do capital.

Neste sentido, essa dimensão totalizadora vem se enraizando historicamente

nas suas condições de reprodução e penetram nas relações sociais, através dos

processos  alienantes  incorporados  na  reificação  e  no  fetichismo.  Entretanto, a

alienação na sociedade burguesa não é simplesmente econômica; ela não se atém

apenas a respeito da vida material, mas também afeta fundamentalmente a função

cultural e a função sexual do homem.

A sociabilidade  burguesa  produz  estranhamento  e  alienação,  e  como  visto

anteriormente,  nela  se  comprometem  todas  e  quaisquer  possibilidades  de

construção de uma nova sociabilidade humana, comprometida em consequência da

alienação do trabalho, da supervalorização do produto do trabalho, que se expressa

pela dissociação clássica entre trabalhador e os meios de produção, onde o conflito

e a violência são partes inerentes desse processo.

No entanto, para sustentar esse quadro de auto-alienação do ser social, essa

sociabilidade burguesa se vale de outras artimanhas, na qual, não basta apenas a

usurpação no mundo do trabalho e nem tampouco, apenas, a supervalorização do

produto – a coisa. É necessário compreender que,  como ressalta Lukács (2012,

p.193), “a mercadoria não é um problema isolado [...] mas um problema central e

estrutural da sociedade capitalista em todas as suas manifestações vitais”.

O que Lukács está discorrendo, é a capacidade do mundo burguês em criar

artifícios que não apenas controlam os indivíduos, como também, determinam seu

35Ver Mota (2009)
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comportamento, submetendo-os à célula central do capitalismo – a mercadoria, e

essa maneira de se comportar, constrói o que se entende como “ethos burguês” ou

ética burguesa; uma padronização criada pela elite burguesa, na qual, tornam os

sujeitos  um  reflexo  da  moral  capitalista.  Segundo  Lukács  (2012,  p.  214)  “o

desenvolvimento  capitalista  criou  um  sistema  de  leis  que  atendesse  suas

necessidades e se adaptasse à sua estrutura”.

Sendo assim, o que se constata é que os sujeitos são, dentro dessa sociedade

capitalista  e  dessa  sociabilidade  burguesa,  influenciados  por  uma  sociabilidade

regida  pela  mercadoria,  cuja  consequência  é  a  produção  de  comportamentos

coisificados e relações humanas objetificadas.

2.3 Infância e a Violência contra crianças e adolescentes. 

A violência na sociedade burguesa, que consideramos ser parte inerente da

contradição capital – trabalho é estruturante no modo de produção capitalista e está

inserida em nossa sociedade como um fenômeno gerado por diferentes processos

sociais, na qual, crianças e adolescentes estão submetidos. 

Em muitas sociedades, a violência envolvendo crianças e adultos eram tidas

como naturais e permissivas. Os atos violentos perpetrados por adultos faziam parte

da vida de meninos e meninas, entretanto, somente na sociedade moderna, que

estes  atos  passam  a  ser  considerados,  além  de  constrangedores,  criminais  e

portanto, ilegais. 

Desde a sua gênese a infância carrega consigo o estigma da incapacidade,

impregnada por  uma condição se subalternidade diante da sociedade.  Na Idade

Média,  entendia-se  a  infância  como  primeira  fase  da  vida,  com uma conotação

diferente  do  que temos e  observamos hoje.  A criança  não era  vista  pelos  seus

próprios olhos, sua história não era contada por si mesma, mas por olhares e ideias
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de  adultos,  visões  essas  que  ao  longo  da  história  foram  sendo  construídas  e

desconstruídas.

Baseada  na  cultura  patriarcal  e  machista,  crianças  e  mulheres  eram

submetidas  às  relações  de  poder  perpetradas  pelo  homem,  a  qual  detinha  por

consenso da sociedade e do sistema cultural,  a autoridade e o domínio sobre o

outro. Desde então percebe-se a infância submetida às questões de gênero, raça\

etnia e classe. 

Em  muitas  sociedades,  desde  a  antiguidade,  a  prática  sexual  envolvendo

crianças  e  adultos  eram  tidas  e  mantidas  como  naturais,  permissivas.  Os  atos

sexuais com adultos faziam parte da vida de meninos e meninas que não dividiam

sentimentos que para sociedade, hoje, tornaram-se constrangedores e ilegais. 

Nas sociedades gregas, meninos eram submetidos às práticas sexuais com

homens  adultos  como  forma  de  aprendizado  e  parte  da  sua  evolução  moral  e

espiritual, tornando-se assim, após esse período de aprendizagem, homens adultos

e aptos a guerra. 

Não  havia  quaisquer  limites  que  delimitavam  o  acesso  das  crianças  aos

comportamentos comuns da vida adulta, uma vez que as crianças tinham acesso a

praticamente  todas as  formas de  comportamento  comum à cultura.  (POSTMAN,

1999).

A  criança  não  era  vista  como  um  ser  frágil,  em  desenvolvimento,  que

necessitava de cuidados e atenção especial, mas como um adulto pequeno, uma

reprodução do homem em miniatura. A criança, segundo Ariès (1986), a partir dos

seus sete anos de idade, tornava-se parte útil da sociedade e, portanto, inserida na

vida adulta precocemente, tendo que cumprir o papel e responsabilidade que assim

lhes atribuíam.

De uma criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem
jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas
antes da Idade Média e que tornaram aspectos essenciais das sociedades
evolutivas até hoje (ARIÈS, 1986, p.10).
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As crianças eram criadas e formadas para responder às funções dentro de uma

organização social,  ou seja, responder às perspectivas da sociedade, para tanto,

aquelas  que  menos  tinham  possibilidade  de  serem  úteis  a  vida  social,  eram

excluídas – “jogadas fora” – e substituídas por outras que fossem fortes e saudáveis.

Essa época foi marcada por alto índice de infanticídio36, aceito e naturalizado pela

sociedade.

De  acordo  com  Ariès,  outros  aspectos  foram  observados  no  decorrer  da

trajetória infantil. A família, as responsabilidades, a afetividade e até mesmo o amor

materno e familiar, tal como o padrão de sociabilidade hoje, no século XV pouco

existia, o que havia de fato era uma necessidade de se ter crianças saudáveis e

dispostas para o trabalho. As relações próximas e afetivas praticamente inexistiam,

assim como eram ausentes troca de carinhos ou sentimento, que mostrasse uma

fragilidade emocional por parte dos adultos, mas havia sim certa preocupação em

manter essas crianças saudáveis para vida laboral.

A exploração da força de trabalho dessas crianças foi fator predominante no

século XV, na medida em que as mesmas eram utilizadas como parte do sustento e

manutenção da família.

É somente no século XVII e XVIII que a infância passa a ser compreendida

como uma fase diferente a da vida adulta,  diante disso,  os castigos e punições

passam  a  ser  um  instrumento  necessário  à  educação.  A criança  passa  a  ser

educada dentro e fora da família, contudo, é nesse mesmo momento que vai nascer

o  que  Ariès  (1986)  chama  de  “sentimento  da  infância”,  trazendo  consigo  uma

afetividade, antes pouco notada por parte da sociedade para com as crianças. Cabe

36O conceito de infanticídio aqui utilizado, não está calcado em uma visão positivista do Direito, ou
seja, não se trata de uma definição crua a respeito da morte (assassinato) de uma criança recém
nascida por sua mãe, em decorrência do seu estado puerperal, como frisa o direito brasileiro em seu
código penal. O conceito de infanticídio aqui trabalhado, parte de uma perspectiva maior. Trata-se de
uma prática comum de negligência e violência à criança, que levaram a morte milhares de crianças e
adolescentes. “Nas civilizações antigas, os maus-tratos à criança já se faziam presentes por meio do
infanticídio, utilizado para eliminar as crianças que nasciam com defeitos físicos. Para equilíbrio dos
sexos, por motivos religiosos, como medida econômica nos grandes flagelos ou por não aguentarem
longas caminhadas, crianças também eram mortas ou abandonadas para morrerem desnutridas ou
devoradas por animais”(MARTINS;JORGE,2009,p.424). 
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ressaltar que mesmo com esse sentimento sendo gerado no seio da família e da

sociedade, meninos e meninas permaneciam submissos aos desejos e prazeres dos

adultos. 

Surge diante desse novo contexto, uma participação mais efetiva dos pais37

com suas crianças, no que diz respeito à educação, implicando de fato em uma

participação de toda a família. 

Com a eclosão da Revolução Industrial,  outro  olhar  foi  depositado sobre  a

infância.  A  criança  passa  a  ter  um  valor  econômico,  submetida  à  exploração,

decorrente desse processo de industrialização. Consequentemente a escola que já

tinha  por  missão  doutriná-las,  agora  serve  para  padronizar  seus  corpos  para  o

trabalho a serviço do capitalismo, com regras, normas e padrões a serem seguidos. 

Se a vida em comum com os adultos, antes da Revolução Industrial, tratava
a criança com descaso, agora,  o seu valor enquanto geração de braços
para a indústria e cabeças para o comando lhe traz o exílio do seu tempo.
Viver  a  infância  passa  a  ser  um  período  dominado  por  modelos  de
preparação para ser  o futuro  adulto.  A criança como tal,  com identidade
específica, continua desrespeitada e desumanizada (AMARILHA, 2002, p.
128-129)

Mas é também no século XVIII, que lentas transformações ocorrem no interior

das  famílias,  pois  surge  nesse  contexto  o  “sentimento  de  família”.  Se  antes  as

crianças cresciam inseridas no mundo do trabalho,  sem qualquer  distinção entre

adultos  e  crianças  e  sua  educação  ficava  a  cargo  de  todos,  agora,  após  o

surgimento  desse  “sentimento”,  ela  assume  um  lugar  de  destaque  na  família,

passando a ser responsabilidade dos pais.

É instaurado um modelo hegemônico de família burguesa, que insere novas

práticas  de  sociabilidade  e  propõe  novas  formas  de  relações  familiares,

principalmente no que se refere ao espaço público e ao o espaço privado. O homem

37A  terminologia  Pais,  aqui  neste  trabalho,  pode  ser  compreendida  e  substituída  pelo  termo
responsáveis, a fim de que não cause uma redução terminológica, baseada nas desigualdades de
gênero. 
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passa a ocupar o espaço público e ser o provedor da casa, enquanto a mulher passa

a ser responsável pelo espaço privado e a educação dos filhos.

Segundo Moreira & Vasconcelos (2003, p.169), especialmente no século XVIII,

com o desenvolvimento do capitalismo “consolida-se a separação entre as esferas

pública  e  privada,  cabendo  ao  Estado  a  administração  da  esfera  pública  e  das

relações de produção, enquanto a família se responsabilizaria pela esfera privada,

pelo espaço doméstico e pela reprodução das condições de sobrevivência”.

 Com o capitalismo e a lógica da propriedade privada, além da criança passar a

ser  dona  e  herdeira  das  riquezas,  herdam  também  os  valores  sociais  e  suas

misérias.  A criança  “nasce”  para  a  sociedade,  como  alguém  que  precisava  ser

treinada para ser um bom cidadão, cujo dever de ser inserido na sociedade, estava

sob a responsabilidade da família.

No mesmo período em que a ebulição do “sentimento de família” faz com que a

família  passe  a  ter  como função  básica  garantir  a  sobrevivência  física,  social  e

psicológica da prole, favorecendo a manutenção das relações sociais e produtivas

do modelo hegemônico capitalista,  no Ocidente se confirma a ideia da noção da

infância  e  ampara  uma  mudança  concreta  nas  relações  familiares  (GAGNEBIN,

1997, p.83).

No fim do século XIX, o conceito de infância passa por mais uma releitura

científica, e sob as lentes das Ciências Sociais, da Psicologia, da Medicina, esse

conceito  adquire  maior  respeitabilidade  e  representatividade,  frente  à  sociedade,

sendo estas crianças tratadas com mais responsabilidades e asseguradas no seu

bem-estar.

Uma das ações que marcaram a evolução dessa discussão no século XIX foi o

papel  central  que as crianças obtiveram na família,  além de serem vistas  como

indivíduos  sociais,  pertencentes  da  coletividade  e  que,  por  consequência,

transformaram o seio de toda relação social.
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Como ressalta Ariès (1986), pode-se observar que a infância sempre existiu, é

o  que  nos  mostra  os  manuscritos,  as  leis  antigas  e  livros  históricos,  porém  a

percepção sobre tal enquanto categoria social, só é vista a partir do século XIX e XX.

2.3.1 A Infância no Brasil: Um debate histórico das Políticas Sociais para
Infância no século XX.

A colonização do Brasil  foi  cruel  e  perversa,  toda cultura  preservada pelos

povos  indígenas  e  suas  tribos  ancestrais,  foram  sendo  banidas  pela  civilização

europeia. Seus costumes, suas regras, suas tradições, foram sendo substituídos,

sob o pressuposto da civilização; logo, o que se observa na história, é que a infância

curumim38 foi  sendo aculturada;  novos valores foram sendo impostos,  resultando

assim,  mais  tardiamente,  em um esquecimento  da cultura,  dos costumes e  das

próprias crianças desses povos.

Podemos observar esse doloroso processo de substituição de uma cultura pela

outra, através da chegada dos jesuítas ao país. Suas práticas de ensino religioso,

que  visavam  a  salvação,  eram  realizadas  por  diferentes  projetos  educativos,

destinados a distintas  infâncias.  Para os Jesuítas,  “A infância  é  percebida como

momento  oportuno  para  a  catequese  porque  é  também  momento  de  unção,

iluminação e revelação [...] Momento visceral de renúncia, da cultura autóctone das

crianças indígenas” No caso das crianças nativas, esse projeto resultou num violento

processo de aculturação (PRIORI, 1996, p.15).

Não  tão  diferente,  na  época  da  escravidão,  o  destino  das  crianças  e

adolescentes  escravas,  dentre  as  que sobreviviam,  “sofriam humilhações,  maus-

tratos  e  abusos  sexuais,  e,  no  entanto,  não  havia  muitas  crianças  escravas

38Ccrcmeiame é uma palavra de origem tupi, e designa, de modo geral, as crianças indígenas.
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abandonadas, uma vez que sua sina estava traçada como propriedade individual,

como patrimônio e mão-de-obra” (Faleiros, 1995, p. 224). 

É com o processo de independência, quando se inicia lentamente a transição

da ordem escravista-colonial para o modo de produção capitalista, que se inicia a

trajetória dos direitos e das políticas voltadas para o público infanto-juvenil na ordem

social brasileira.

Segundo Faleiros (2004), logo após a Independência do Brasil, em meados

do  século  XIX,  a  mão-de-obra  escrava  foi  sendo  substituída  pela  mão-de-obra

assalariada (“homem livre”), atendendo as exigências do novo modelo de transição

para a acumulação capitalista.

Dessa forma, o universo infantil foi marcado por diferentes determinantes que

incluíam, a sua classe social, a sua raça e etnia, não existindo, “portanto, a infância

enquanto categoria universal, e nem a infância no singular, mas diferentes vivências

do ser criança em uma mesma cultura” (GOUVÊA, 2003, p.16).

Prosseguindo durante o império, vamos perceber que o projeto pedagógico dos

jesuítas  se  limitou  a  atender  uma  parcela  da  população,  deixando  de  fora  as

crianças abandonadas, as crianças órfãs, entre outras, e para diminuir o abandono e

o sofrimento instaurado, foram instaladas no Brasil as Rodas dos Expostos.

A roda de expostos foi uma das instituições brasileiras com maior durabilidade

no Brasil, passando por três grandes regimes de nossa História. “Quase por século e

meio a roda de expostos foi praticamente a única instituição de assistência à criança

abandonada em todo o Brasil” (Freitas, 2003, p.53).

Esta roda era uma espécie de dispositivos onde eram colocados os bebês
abandonados  por  quem  desejasse  fazê-lo.  Apresentava  uma  forma
cilíndrica, dividida ao meio, sendo fixada no muro ou na janela da instituição.
O bebê era colocado numa das partes desse mecanismo que tinha uma
abertura externa. Depois, a roda era girada para o outro lado do muro ou da
janela,  possibilitando  a  entrada  da  criança  para  dentro  da  instituição.
Prosseguindo  o  ritual,  era  puxada  uma  cordinha  com  uma  sineta,  pela
pessoa que havia trazido a criança, a fim de avisar o vigilante ou a rodeira
dessa chegada, e imediatamente a mesma se retirava do local (PASSETI,
1999, p. 9).
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O sistema de rodas de expostos foi inventado na Europa medieval e foi a forma

encontrada no Brasil para garantir o anonimato do expositor e assim estimulá-lo a

levar  o  bebê não desejado para a roda,  dessa maneira se evitaria  a  morte e o

abandono de muitas crianças.

Seguindo os passos da Europa liberal,  o Brasil,  em meados do século XIX,

iniciou  o  caminho  para  a  abolição  da  roda  dos  expostos,  que  passou  a  ser

considerada imoral e contra os interesses do próprio Estado. Iniciado por médicos

higienistas39,  esse movimento levou a cabo diversas instalações, como a que foi

aberta na Santa Casa de Misericórdia em Salvador e roda instalada na Santa Casa

de misericórdia de São Paulo. Esse movimento “insere-se também na onda pela

melhoria  da raça humana,  levantada com base nas teorias evolucionistas,  pelos

eugenistas40” (FREITAS, 2003, p.68).

Em 1854 é  promulgado um decreto  imperial  que visava o  recolhimento  de

meninos que vagavam pelas ruas e, em 1871, surgem os asilos para meninos e

meninas “desvalidos”, que cresciam em larga proporção, através das parcerias de

instituições privadas e subsídios públicos. Começa-se a pensar em políticas públicas

de higienização direcionadas para a infância brasileira, que se inscreve como uma

questão  de  ordem  pública.  Entretanto,  as  políticas  destinadas  às  crianças  e

adolescentes,  mesmo que ganhasse notoriedade e importância,  se direcionava a

correção  de  comportamentos  “desviantes  e  delinquentes”,  através  das  Casas

Correcionais e orfanatos preparatórios para o trabalho, deixando de lado a gênese

das contradições de uma realidade que estava em transição (FREITAS, 2003).

39O  higienismo foi uma prática que nasceu com o liberalismo, na primeira metade do século XIX
quando os governantes começam a dar maior  atenção à saúde dos habitantes das cidades,  em
especial  a  saúde  mental.  Estes  médicos  voltavam-se  para  o  cuidado  da  saúde  com  base  nos
preceitos de melhoramento da raça humana e eliminação de tudo aquilo  que fosse considerado
anormal.  

                                                                    
40Acreditava-se que a solução para as misérias da sociedade estava no domínio da seleção natural e,
mais ainda, acreditava-se que as causas das misérias sociais estavam no fato de o homem não tomar
sob suas rédeas o controle científico daquilo que é feito pela natureza, desse modo, o eugenismo
tornou-se uma prática de eliminação de certas parcelas da sociedade, com o argumento que estas
eram subdesenvolvidas e pouco evoluídas. 
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Os discursos  das  instituições  de  atendimento  eram permeados  por  valores

burgueses,  que  visavam  a  correção  dos  comportamentos  desviantes,  os  quais

poderiam ameaçar e pôr em risco a propriedade privada e a segurança da ordem

burguesa, dessa maneira, estratégias políticas e ideológicas foram implementadas

para fomentar um disciplinamento, fazendo uso de aparelhos como as instituições de

controle da reprodução social.

Note-se que a questão do “desvio” dos padrões aristocrático e burguês, era

vista como um problema civil-penal e não como questão social, o que se mantém,

ainda que velado, até os dias de hoje.

Posteriormente com a Proclamação da República, foi conferida à infância dois

pólos distintos: um destinado aos cuidados das crianças pobres e outro os cuidados

das crianças ricas. Sobre os filhos das frações mais abastadas, à educação formal,

às aulas de boas maneiras, diferentemente dos filhos dos pobres (negros) que não

tinham acesso aos mesmos cuidados.

Após o fechamento das instituições que mantinham a roda dos expostos, em

1950,  as crianças deixaram de ser  vistas como abandonadas para serem vistas

como marginais, largadas e sujeitas a vadiagem nas ruas, exigindo do Estado uma

imediata providência. Coube dele “implantar uma política de proteção e assistência à

criança, a qual foi estabelecida por meio do Decreto 16.272, de novembro de 1923”

(NETO, 2000, p. 110).

O Estado tinha como principal preocupação a preservação da ordem, com

isso as políticas de intervenção voltadas à infância eram exclusivas ao combate das

doenças  contagiosas  e  a  repressão  as  condutas  marginais.  Consideradas  uma

intervenção  mínima,  consolidada  ao  longo  do  século  XX,  chamado  de  situação

irregular.

Entendia-se como situação irregular, qualquer desvio de conduta por parte da

criança  ou  adolescente  (“menor”),  devido  a  sua  não  adaptação  na  família,  na

comunidade, além das condições de subsistência, saúde, alimentação, moradia ou

até mesmo devido aos castigos e violência impetradas pelos pais, e, principalmente,
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pela autoria de infração penal, com isso, até mesmo a pobreza, como sendo um dos

fatores  preponderantes dessa dinâmica,  era considerada situação irregular,  onde

cabia  ao  juiz,  como  o  maior  responsável  por  essa  “criança  problema”  ou

“delinquente”, impor o destino dos mesmos, respondendo assim aos anseios de uma

ordem social dominante estabelecida.

A  criança  representava  uma  ameaça  nunca  antes  descrita  com  tanta
clareza.  Descobrem-se  na  alma  infantil  elementos  de  crueldade  e
perversão.  Ela  passa  a  ser  representada  como  delinquente  e  deve  ser
afastada do caminho que conduz a criminalidade das “escolas do crime”,
dos  ambientes  viciosos,  sobretudo  as  ruas  e  as  casas de  detenção.
(RIZZINI, 1997, p. 28)

É também no  final  do  século  XIX  e  início  do  século  XX,  que  surgem em

diversos países europeus e norte-americanos, instituições e legislações que visavam

o  controle  e  correção  de  jovens  que  ameaçavam  a  segurança  da  propriedade

privada e da ordem social,  os quais eram institucionalizados em asilos, caso em

algum momento  demonstrassem comportamentos  desviantes  e  indesejáveis  pela

classe burguesa. 

De acordo com Machado (2003, p. 34), em 1923 é criado no Brasil o Tribunal

de Menores, influenciado pela experiência norte-americana, aderida por diferentes

países  europeus  e  latino-americanos,  cuja  concepção  era  a  criminalização  da

infância  e  juventude,  desvinculada  do  disciplinamento  institucional,  criando  seus

próprios juízos especiais.

Essas  instâncias  judiciais  especiais,  verdadeiras  instâncias  judiciais  de
exceção, eis que apartadas completamente das estruturas tradicionais de
aplicação do Direito, é que acabaram por propiciar a criação e aplicação do
chamado “direito do menor”, que sempre se caracterizou, no dizer acertado
de  Mendez,  por  “subordinar  a  tarefa  de  salvaguarda  das  crianças
(desassistidas socialmente)  às exigências da defesa social.”  (MACHADO
2003, p.34-35)”
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 A partir  dos  Tribunais  de  Menores,  foi  criado  um sistema  sóciopenal  que

visava o controle da infância, particularmente os segmentos pauperizados e negros,

combinando coerção e paternalismo.

A  visão  sobre  a  infância,  representa  uma  visão  longe  das  fantasias,
vivenciada  por  crianças  que  habitam  as  grandes  cidades  do  país
industrializado  e  que  são  controladas  por  um  sistema  capitalista  e
organizado por políticas tendencialmente mais liberais e menos provedoras,
que  não  são  capazes  de  emancipá-las  mas  que  buscam  formas  de
enquadrá-las aos objetivos de reprodução e legitimação da ordem, através
de  discursos  mais  atraentes  e  persuasivos  mas  que  não  resolvem  as
contradições que geram e produzem a questão social. Não há nada que nos
indique que a pobreza da população excedente venha a ser resolvida com
as  atuais  estratégias  políticas  vigentes.  A juventude  pobre  e  o  próprio
proletariado  estão  hoje,  mais  do  que  no  passado,  sem  organização
autônoma e sem voz e, por isso, não são ouvidos e não decidem o seu
futuro (SOARES, 2014, p.27).

Como maneira  de  substituir  a  caridade,  a  filantropia  surgia  como  modelo

assistencial,  fundamentada  na  ciência.  Em  nome  das  novas  exigências  sociais,

políticas econômicas e morais que despontaram no início do século XX no Brasil, a

filantropia chegou com uma tarefa clara: a de organizar a assistência dentro dessas

novas necessidades do capitalismo. A história da assistência no Brasil, oferecida às

crianças  e  adolescentes  foi,  desde  então,  pautada  na  articulação  de  práticas

repressivas com práticas filantrópicas.

Percebe-se, que a política para a infância estava a todo o momento articulada

ao  processo  de  desenvolvimento  do  capitalismo  e,  como  expõe  Faleiros  (1992,

p.28), “esse período foi marcado pela omissão, repressão e paternalismo, além da

forte iniciativa privada em contraponto com a intervenção Estatal”. Ainda não se tinha

como objetivo  atender  as  necessidades reais  da  criança,  não  se  ouvia  os  seus

interesses, pois o objetivo central era responder ao desenvolvimento capitalista na

sociedade brasileira, fazendo emanar uma sensação de bem-estar social.

Notavelmente, uma das maiores barreiras enfrentadas por essas crianças, era

a sensação de que elas eram seres humanos inferiores – em comparação com os

adultos –, ou seja, seus direitos eram negados, até que se completassem sua idade
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adulta  e  assim  atingisse  a  maturidade,  obtendo  o  status  de  seres  humanos

completos.

A partir daí que se observa a necessidade de assegurar a proteção especial

para  crianças  e  adolescentes,  não  estruturada  em  ações  paternalistas  e

disciplinadoras,  como  vinha  desenvolvendo  o  Estado.  Considerando  a  fase  do

desenvolvimento  do  ser  social,  que historicamente  vem sendo tratado  como um

espaço  de  disputa  pela  hegemonia,  essa  proteção  especial,  precisa  atribuir  a

possibilidade  de  construção  de  sujeitos  históricos,  que  estejam conscientes  das

contradições  a  que  são  submetidos,  sem  uma  subordinação  aos  dirigentes  da

ordem, ou seja, são necessárias ações que garantam o acesso aos seus direitos e a

um futuro de maior autonomia. 

O primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, em 1920, deu base

para o Decreto 17.943-A, promulgado em 12 de outubro de 1927, conhecido como

“Código de Menores”41. Botelho (1993, p. 64) ressalta com precisão o que expressa

este  Código:  “com sua  filosofia  higienista  e  correcional  disciplinar  o  Código traz

importantes inovações, e sua leitura é, não raro, feita como fabricação ou invenção

da questão do menor”.

Como descrevem Faleiros (2004), aqueles jovens entre 14 e 18 anos, que

cometessem algum ato infracional contra a ordem, eram considerados delinquentes,

e encaminhados para os reformatórios ou até mesmo para estabelecimentos anexos

às penitenciárias destinadas aos adultos e submetidos à pena de responsabilidade

penal atenuada.

41O primeiro Código de Menores instituido no Brasil foi em 1927, intitulado de Código Mello Mattos em
homenagem ao jurísta José Cândido Albuquerque de Mello Mattos que o redigiu e foi o primeiro juiz
de  “menores”  da  América  Latina.  Este  código  representa  o  primeiro  documento  legal  voltado
especificamente  para  a  população  menor  de 18  anos  e dirigia-se  ao  ‘‘menor  abandonado’’  ou
‘‘delinquente’’, enxergando a juventude do proletariado em formação “como objeto de vigilância da
autoridade pública”. 
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Entre  1930  e  194542,  período  da  ditadura  Vargas,  a  infância  pobre  sofre

grande  repressão  por  parte  do  Estado.  Assumindo  uma  postura  corporativa  e

paternalista,  o  Estado  consolida  uma  política  assistencialista  e  clientelista,  que

promove  a  exclusão  da  população  pobre;  sua  intervenção  se  atinha  a  mera

segregação econômico-racial e não se preocupava em transformar as bases do seu

caráter  punitivo,  tornando  as  suas  ações,  meramente  paliativas,  seletivas  e

discriminatórias.

Ainda sob a tutela do governo Vargas, a partir da crescente industrialização e

ampliação do proletariado que ganhou as décadas iniciais do século XX, inicia-se o

movimento que desloca o tratamento do ato infracional juvenil no Brasil. Influenciado

pelo  fortalecimento  político  da  burguesia  urbana  e  industrial,  este  deixa  de  ser

tratado apenas sob o prisma civil-penal e passa a ser visto sob a ótica da Questão

Social. A infância passa ter atenção em todos os seus aspectos: a higiene, a saúde e

a educação são atendidas, buscando a reintegração da criança na sociedade, sob a

orientação de um Estado de bem-estar social 

Mas  é  somente  a  partir  dos  anos  de  1960,  que  veremos  mudanças

significativas no modelo de assistência às crianças e adolescentes. Neto afirma que: 

No ano de 1964, o governo militar introduziu, mediante a Lei 4.513 de 1º de
dezembro  de  1964,  a  Política  Nacional  do  Bem-Estar  Social  do  Menor,
cabendo a Fundação Nacional do Bem-Estar  do Menor (FUNABEM) sua
execução.  Seus objetivos eram cuidar  do menor  carente,  abandonado e
delinquente, cujos desajustes sociais se atribuíam aos desafetos familiares
(NETO, 2000, p. 111).

Entre as décadas de 1960 e 1970, duas instituições caracterizam o modelo de

atendimento “correcional-repressivo” ao público infanto-juvenil (Arantes, 1994: 206):

42Nesse mesmo período, em nível internacional, após a criação da Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1946 foi instituído o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que, embora
seja defensora da propriedade e de ações filantrópicas, representa fortemente um dos mais importan-
tes organismos de defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes em todo mundo.
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o Serviço de Assistência ao Menor – SAM43 e a Fundação Nacional de Bem Estar do

Menor – FUNABEM44. Segundo a autora, 

A criança pobre passou a ser constantemente submetida a observações,
exames,  avaliações:  no caso das meninas,  exame ginecológico,  para se
detectar a integridade do hímen, exame da ossatura, para verificação da
idade, testes,  para aferição da inteligência e personalidade; inquéritos,  a
respeito da vida pregressa e entrevistas psicossociais, para avaliação das
condições familiares (ARANTES, 1995: 206). 

Com a ligeira expansão industrial e urbana que o país estava vivendo, havia

uma insuficiência de mão-de-obra, uma vez que era necessária a reposição da força

de trabalho disponível, para alimentar a máquina do capital. Neste período, o Estado

busca desenvolver, no campo da infância, políticas de proteção do trabalho juvenil e

incentivo a profissionalização, empenhando-se em atender a demanda da expansão

capitalista.

Essa  Convenção  atribuía  direitos  inegáveis  as  crianças  e  conferia

responsabilidades e obrigações a serem seguidas por parte dos países que assim

assinassem o tratado, legitimando a ideia da proteção das crianças e adolescentes

enquanto sujeito de direitos.

A Declaração Universal dos Direitos da Criança e Adolescente afirmava que

os direitos:

43Em 1941 foi criado o SAM, Serviço Nacional de Assistência ao Menor, vinculado ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, que significou a primeira Instituição fundada pelo governo para a “prote-
ção ao menor”. O seu funcionamento era mais uma vez destinado a população pobre e sem vínculo
institucional menor de 18 anos, na qual o disciplinamento para o trabalho era implementado através
da lógica da reclusão e repressão das crianças e adolescentes “abandonados” (sem vínculos instituci-
onais) ou autores de atos infracionais. Porém, dentro dessas Instituições o que predominava era o
uso de ações repressivas inerentes a castigos e agressões físicas, que não eram consideradas con-
trárias  às  ações educativas,  especialmente sobre os meninos que  representavam uma “perigosa
ameaça” para a propriedade privada e a reprodução da emergente sociedade burguesa (Faleiros,
2004). 

44Esta  instituição  segue  a  mesma  linha  “pedagógica”  de  internação  do  SAM.  Estas  instituições
caracterizam-se como um marco,  mais  formal  que real,  na transição das políticas correcionais  e
repressivas para as estratégias assistencialistas iniciadas pela extinta Legião Brasileira de Assistência
(LBA), mas na prática não se efetivou nenhuma condição real de Bem-Estar (FALEIROS, 2004).
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“(...) à igualdade, a um nome e à nacionalidade, à alimentação, moradia e
assistência  médica  adequadas  para  a  criança  e  a  mãe,  ao  amor  e  à
compreensão por parte dos pais e da sociedade, à educação gratuita e ao
lazer, a ser socorrida em primeiro lugar, a ser protegida contra o abandono e
a exploração no trabalho e a crescer dentro de um espírito de solidariedade,
compreensão, amizade e justiça entre os povos”.  (ASSEMBLÉIA GERAL
DAS NAÇÕES UNIDAS. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA, 1959). 

A Declaração Universal foi responsável pela dissolução do bem-estar social,

enquanto um direito universal,  o que representou um avanço histórico no campo

infanto-juvenil,  mas não foi  capaz de romper com a perspectiva da alienação da

força  de trabalho.  Uma vez que esse ponto  não teve notoriedade política  nesta

declaração,  a  reprodução  da  alienação  da  força  de  trabalho  ficou  subentendida

como natural  e  orgânica,  distantes  das  intervenções e  lutas  políticas  (SOARES,

2011).

No Brasil, em 1985, é criado o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de

Rua,  o  MNMMR.  Tido  como  um dos  primeiros  passos  no  desenvolvimento  dos

movimentos  organizados,  em  que  crianças  e  adolescentes  figuravam-se  como

titulares  de  direito,  esse  movimento  foi  um  dos  mais  importantes  a  levar  o

protagonismo social de  crianças e jovens pobres e discriminadas.

O objetivo principal desses movimentos era de materializar uma legislação que

reunissem os interesses da população infantojuvenil e que reconhecesse crianças e

adolescentes como sujeitos de direitos. Muito dependentes de profissionais, ativistas

de  ONGs,  o  movimento  não  conseguiu  alcançar  um  grau  de  autonomia  e

organização  crítica  da  ordem,  contudo,  foi  importante  no  processo  de

reconhecimento de direitos, que resultou tanto na Constituição de 1988, quanto no

desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (SOARES, 2011).

Pode-se  considerar  que  os  anos  de  1980  no  Brasil  foram  marcados  por

propostas políticas que resultaram, mesmo que parcialmente, em uma ruptura com o

antigo  sistema  político,  que  assombrava  o  sistema  de  proteção  à  criança  e  ao

adolescente,  graças aos movimentos  sociais  de  defesa do direito,  que tornaram
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preceitos  constitucionais,  essas  propostas  políticas  em  defesa  dos  direitos  de

crianças e adolescentes. É o que observamos no artigo 227 da Constituição Federal

de 1988:

É dever da família,  da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  alimentação,  à
educação ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à  liberdade e à  convivência  familiar  e comunitária,  além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência,  discriminação,  exploração, violência,
crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

O artigo citado torna-se a base fundamental para a promulgação do Estatuto da

Criança e do Adolescente, reconhecendo estes como sujeitos de direitos. Fruto de

uma  imensa  mobilização  social,  o  Estatuto,  trata-se  de  uma  legislação  que

reconhece a criança e o adolescente como um ser em condição peculiar e em pleno

desenvolvimento, conferindo aos mesmos deveres e direitos.

Lemos  (2001)  colabora  com  uma  citação  elucidativa  a  respeito  da

intencionalidade do ECA:

Evidencia-se,  nesses  termos,  o  acolhimento  do  princípio  da  proteção
integral,  que configura o objeto mesmo de disposição do ECA e que se
contrapõe à doutrina da situação irregular antes vigente. Em vez de irmanar
pobreza e delinquência e impor à criança e ao adolescente (anteriormente
vistos  como  adultos  "menores"  de  idade  e  potenciais  criminosos)  o
cumprimento de deveres, como fazia o Código do Menor, o estatuto ressalta
a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento tanto da criança quanto
do adolescente e reconhece seus direitos (LEMOS, 2001: p. 2)

Em 1990 é  aprovada a  lei  federal  nº  8069\90,  o  Estatuto da  Criança e do

Adolescente, que passa a ser considerado um avanço no campo jurídico-social, pois

diferentemente  de  outras  leis  direcionadas  a  esse  público,  sua  intenção  era

explicitamente  universal,  reafirmando  direitos  à  saúde,  à  convivência  familiar  e

comunitária e à educação, entre outros, no entanto, para a efetiva atuação desse

estatuto,  é  necessária  a  implementação de políticas  em diferentes  instâncias  de

governo, assim como das disponibilidades dos recursos materiais. 
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A Constituição  Federal  de  1988,  assim  como  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente,  deram  novos  rumos  à  infância  no  século  XX.  Estas  incitaram

efetivamente  políticas  de  proteção  integral  a  infância  e  a  juventude,  que

conjuntamente com a sociedade civil, buscaram efetivar as ações de assistência e

proteção à família.

Por  fim,  cabe  ressaltar  que  é  notável  os  avanços  registrados  a  partir  da

implementação  do  ECA,  entretanto,  frisam-se  que  crianças  e  adolescentes

brasileiros  deveriam  ser  em  sua  plenitude,  hoje,  alvo  de  políticas  públicas  de

proteção social integral, contudo o que se observa, é a infração e o desrespeito com

tais princípios e direitos, que se estendem da esfera pública até esfera privada. 

2.4  Enfrentamento  do  Abuso  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  na

Contemporaneidade brasileira.

O  Brasil,  assim  como  diversos  países  da  América  Latina,  EUA e  Europa,

buscaram no final do século XX e início do século XXI, desenvolver políticas públicas

de proteção integral às crianças e adolescentes, assim como de combate a toda e

qualquer tipo de violência, inclusive a sexual. 

Como já relatado, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do

Adolescente,  foram  marcos  legais  importantes  na  realidade  brasileira,  que

demonstram  uma  mudança  de  paradigmas  na  área  da  garantia  de  direitos  de

crianças e adolescentes. No aspecto da violência sexual, o §4º do artigo 227, da CF

de  88,  demonstra  a  importância  atribuída  ao  enfrentamento  da  violência  sexual

contra crianças e adolescentes.

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 alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
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além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente (Constituição Federal, Brasil, 1988).

A  Constituição  supracitada  foi  responsável,  junto  com  o  ECA,  por  uma

mudança substancial no campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes, e

em consonância com a legislação internacional, nos primeiros anos da década de

1990, é elaborado o relatório da primeira Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

(CPMI), a qual, em junho de 1993, passa a investigar as redes de exploração sexual

de crianças e adolescentes, expondo diversos casos de violação de direitos contra

esse  público,  demonstrando  a  insuficiência  de  políticas  sociais  básicas  que

atendesse  às  vítimas.  (LIBÓRIO,  2003;  LEAL,  2007;  Comitê  Nacional  de

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 2007). 

Em 1996, é realizado em Brasília, o “Encontro das Américas”, promovido pelo

Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes – CECRIA45,

com ajuda de outras instituições.  

Já em 1997, é realizada a II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente,  com o lema “criança  e  adolescente,  prioridade  absoluta”  (CECRIA/

Amencar/Unicef, 2000). 

Nesse  período,  eclodem  instituições  de  pesquisas,  centro  de  defesas  e

associações de proteção à infância e adolescência. Com a finalidade de desenvolver

mecanismos de proteção,  prevenção e atendimentos especializados às vítimas e

seus familiares, nasce o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA,

em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância. 

45“O  CECRIA é  uma  organização  da  sociedade  civil,  fundada  em  1993,  regida  por  Estatuto  e
Regimento Interno, aprovados em Assembleia Geral composta de associados fundadores, associados
permanentes e colaboradores.  Seus objetivos são desenvolver estudos,  pesquisas,  capacitação e
ações  para  subsidiar  políticas  públicas  e  organizações da  sociedade  civil  na  garantia,  defesa  e
promoção  dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes,  assegurados  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, na Convenção dos Direitos da Criança e na Constituição Brasileira”,  pesquisado em
httpst://pr/st.stcn/mecrr/mmeprmmpdmd/rmst/1207-nmp/r/-dm-rmfimrmpnia.-mst/cd/st-m-.n/mst-st/rrm-nria.pn.st-m-
.d/l_mstnmp/mst

99

https://prosas.com.br/empreendedores/1207-centro-de-referencia-estudos-e-acoes-sobre-criancas-e-adolescentes
https://prosas.com.br/empreendedores/1207-centro-de-referencia-estudos-e-acoes-sobre-criancas-e-adolescentes


Surge também a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância

e Adolescência, em parceria com o Ministério da Justiça, UNICEF e Embratur, cujo

objetivo  é  alimentar  dados  sobre  violência  sexual,  para  o  subsídio  de  políticas

públicas,  através  de  uma  Rede  de  Informações  sobre  Violência  Sexual  Contra

Crianças e Adolescentes – RECRIA. Além desse projeto, a Abrapia cria também o

Disque-Denúncia,  que  posteriormente  passa  a  ser  chamado  de  Disque  100,  e

coordenado e executado pela SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos,

em parceria com a Petrobrás e o Cecria. 

O Disque 100, conhecido também como Disque Direitos Humanos, segundo

informações do Portal Brasil, do Governo Federal é:

[…] um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência  da  República  (SDH/PR).  Lançado  em  2003,  é  vinculado  à
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que recebe demandas relativas a
violações  de  Direitos  Humanos.  Ele  visa  atender  especialmente  as
populações  consideradas  de  alta  vulnerabilidade,  como  crianças  e
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, pessoas em
situação de rua,  quilombolas,  ciganos,  índios e pessoas em privação de
liberdade (GOVERNO FEDERAL, PORTAL BRASIL, 2014)

Nas primeiras décadas dos anos 2000, o Brasil mostra um grande empenho, a

nível  nacional,  de  enfrentamento  da  violência  contra  crianças  e  adolescentes.

Marcado  por  um  período  de  muitas  mobilizações  sociais  e  de  articulação  da

sociedade  civil  organizada,  é  elaborado  o  Plano  Nacional  de  Enfrentamento  da

Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes,  com  a  participação  na  sua

elaboração das três esferas de governo, além do Ministério Público, dos órgãos dos

Executivos Federal, Estadual e Municipal, além de ONGs nacionais e internacionais. 

Em 2007  foi  lançado  o  “Relatório  do  Monitoramento”,  elaborado  em  2003,

referente aos anos de 2003 e 2004, fruto da atualização do Plano Nacional iniciada

em 2003, cujo objetivo era introduzir indicadores de monitoramento e avaliar seu

impacto na formulação de políticas públicas.
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O III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças

e Adolescentes é sediado no Brasil em 2008 e dele resulta a necessidade de revisão

e atualização do Plano Nacional, uma vez que estavam surgindo novas expressões

de  violência  sexual,  “os  crimes  transnacionais  e  os  delitos  facilitados  pelas

tecnologias da informação e comunicação (TICs)” (Secretaria de Direitos Humanos,

2013). 

É a partir do III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de

Crianças e Adolescente,  que é  criada uma agenda estratégica para a  revisão e

atualização do Plano Nacional aprovado em 2000. 

Tabela 1: Agenda estratégica para a revisão e atualização do Plano Nacional

DATA AÇÃO

2000 Plano  Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra
Crianças e Adolescentes 

2003/2004 Relatório do Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

2010 Encontros Regionais de Revisão do Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

2010 Encontro Nacional de Revisão do Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

2010 Divulgação dos 18 pontos prioritários para garantia dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes 

2010/2012 Realização de consultas públicas e reuniões com a Comissão 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, para socialização e análise dos documentos de 
sistematização da revisão do Plano Nacional 

2010/2012 Realização de 6 Colóquios para Discussão dos Eixos do Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil e 3 
para debate de temas considerados prioritários – Responsabilidade 
Social, 11 Atendimentos à pessoa que comete violência sexual, 
Proteção de Crianças e Adolescentes no Sistema de Segurança e 
Justiça 
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2012

Compilação da normativa nacional e internacional sobre a temática, 
com o objetivo de afirmar o embasamento das Diretrizes do Plano 
Nacional no contexto de definição legal e apresentar as normativas 
internacionais e nacionais afetas ao direito da criança sob o enfoque
do enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes 

2012 Compatibilização dos objetivos e metas estabelecidas com as 
possibilidades de execução, com base no orçamento público.

2012 Compatibilização do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes com outros Planos temáticos

2012 Incorporação das diretrizes do III Congresso Mundial e do Plano 
Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos, Maio, 2013

O Plano serviu como referência para diversas organizações governamentais e

não governamentais e através dele, estruturaram-se políticas, programas e serviços

destinados ao combate e enfrentamento da violência sexual, que se baseou em seis

eixos estratégicos, como versa Luz e Romero 2007

◦ Análise  da  Situação  –  conhecer  o  fenômeno  da  violência  sexual
contra crianças e adolescentes por meio de diagnósticos, levantamento de
dados, pesquisas;
◦ Mobilização  e  Articulação  –  fortalecer  as  articulações  nacionais,
regionais e locais de combate e pela eliminação da violência sexual; envolve
redes, fóruns, comissões, conselhos e etc;
◦ Defesa  e  Responsabilização  –  atualizar  a  legislação  sobre  crimes
sexuais,  combater  a  impunidade,  disponibilizar  serviços  de  notificação  e
responsabilização qualificados; 
◦ Atendimento – garantir o atendimento especializado, e em rede, às
crianças e aos adolescentes em situação de violência  sexual  e  às suas
famílias, realizado por profissionais especializados e capacitados;
◦ Prevenção – assegurar ações preventivas contra a violência sexual.
Ações de educação, sensibilização e de autodefesa;
◦ Protagonismo  Infantojuvenil  –  promover  a  participação  ativa  de
crianças e  adolescentes pela  defesa de seus direitos e  na execução de
políticas de proteção de seus direitos (LUZ;  ROMERO, 2007)

Com base nos eixos articulados acima, em 2002 foi implantado o Programa

Sentinela, através da portaria 878/2001, cujos objetivos consistia em “atender, no
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âmbito  da  política  de  assistência,  através  de  um  conjunto  articulado  de  ações,

crianças  e  adolescentes  vitimados  pela  violência,  enfatizando  o  abuso  e  a

exploração  sexual”  além de “criar  condições  que  possibilitem às crianças  e  aos

adolescentes vitimados e suas [...] famílias, o resgate e a garantia dos direitos [...]”

(BRASIL, 2011).

O Programa Sentinela foi responsável por dar visibilidade aos inúmeros casos

de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; considerado como uma

ação modelo por parte do Brasil, foi sugerido pela Unicef, para ser adotada pelos

demais países das Américas. O Programa refletiu o engajamento do povo brasileiro

através  dos  organismos  governamentais  e  não  governamentais,  na  luta  pelo

combate à violência sexual. 

Com  a  implantação  do  SUAS  (Sistema  Único  de  Assistência  Social),  o

Programa Sentinela,  passa a  ser  integrado como serviço  do CREAS (Centro  de

Referência  Especializada  de  Assistência  Social),  como  dispunham  as  Normas

Operacionais Básicas da Política Pública de Assistência Social (NOB-SUAS), dessa

maneira, o Programa Sentinela passou a ser chamado de Serviço de Enfrentamento

à  Violência,  Abuso  e  Exploração  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  e,

posteriormente, chamado de Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes

Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias.

O Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência,

Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias,  foi  transformado em um serviço de

ação continuada, recebendo o cofinanciamento do governo federal, o que favoreceu

profundamente  a  continuidade  da  oferta  do  atendimento  nos  municípios  e  a

desburocratização da gestão do serviço, o qual destina-se ao atendimento dos mais

comuns tipos de violência, a saber: física, psicológica, sexual e de negligência grave

contra crianças e adolescentes.

Agora chamado de PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado

a Famílias e Indivíduos, é um serviço voltado para famílias e pessoas em situação

de risco social ou que por algum momento, tiveram seus direitos violados, que como
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disposto  na  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais46,  oferece  apoio,

orientação e acompanhamento a famílias em situação de ameaça ou violação de

direitos.  Seus  objetivos  consistem  na  promoção  de  direitos,  preservação  e

fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e comunitários.

De  acordo  com  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais47,  o

serviço  do  FAEFI,  deve  ser  ofertado  exclusivamente  pelo  CREAS  e  segue  a

orientação de funcionamento  diário  de,  no  mínimo,  cinco dias  por  semana,  com

carga horária de oito horas diárias, contanto com a possibilidade de operar em finais

de semana e feriados (MDS, 2015). 

O  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  especializado  atende  famílias  e

indivíduos  que  sofreram  alguma  violação  de  direitos,  dentre  as  quais  estão

elencadas abaixo.

  Violência física, psicológica e negligência;

 Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;

 Afastamento  do  convívio  familiar  devido  à  aplicação  de  medidas

socioeducativas ou medidas de proteção;

 Tráfico de pessoas;

 Situação de rua ou mendicância;

 Abandono;

 Violência de trabalho infantil;

 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça e etnia;

 Outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminação/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua 

condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem-estar;

 Descumprimento de condições do PBF e do PETI em decorrência da violação

de direitos (MDS, 2015).

46Ver http://pr.ttmiapcn/mecrr/h/mem/iame.umst/st//riamst/aDFsst/Tiapiain.n./cAScpdfi
47Ver em http://pr.ttmiapcn/mecrr/h/mem/iame.umst/st//riamst/aDFsst/Tiapiain.n./cAScpdfi
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O PAEFI desenvolve essencialmente as seguintes atividades:

 Entrevista de acolhida e avaliação inicial;

 Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo);

 Construção do Plano de Atendimento;

 Orientação juridicossocial;

 Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;

 Ações de mobilização e enfrentamento;

 Visita domiciliar, quando necessário;

 Articulação com a rede. (MDS, 2015)

No Estado do Rio de Janeiro, a Comissão Intergestora Bipartite (CIB)48, baixou

uma resolução, em 2015, com o apoio do CEAS49 (Conselho Estadual de Assistência

Social), proibindo as equipes do CREAS atenderem casos de suspeita de violência

doméstica e exploração sexual dentro do âmbito doméstico. 

Cabe  frisar  que  a  proibição  citada  acima,  reflete  apenas  aos  casos  de

avaliação  psicodiagnóstica,  que  caberia  ao  Núcleo  de  Atenção  a  Criança  e  ao

Adolescente  Vítima  de  Violência  (NACA),  responsáveis  pelos  pareceres  de

confirmação ou não, de abuso/violência doméstica e exploração sexual. 

Em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, onde se desenvolve a pesquisa

da  dissertação  em  tela,  foi  estabelecido,  através  dos  órgãos  públicos  e  não

governamentais,  em  parceria  com  a  sociedade  civil,  que  compõem  a  rede  de

proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente, um fluxo de rede para o

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. 

 

48Ver a definição da CIB em http://wewewecrocu/vicrr/wemr/stm.stdh/miiarmn/p/mcd/p.rinl_m-iada2377604

49Ver em http://wewewecrocu/vicrr/wemr/stm.stdh/miiarmC/p/mcd/p.rinl_m-iada311602
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Figura 1: Fluxo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência em
São Gonçalo¹

Fonte: Movimento de Mulheres em São Gonçalo, 2012

Como  se  observa  na  figura  supracitada,  Além  do  CREAS,  dois  outros

programas  são  executados  no  Município  de  São  Gonçalo,  cujo  atendimento  se

destina ao enfrentamento da violência doméstica contra o público infantojuvenil, que

se divide em dois eixos:  de  avaliação e de tratamento da violência.  O primeiro,

NACA50,  destina-se  à  avaliação  psicossocial,  que  visa  analisar  os  indícios  de

violência, presentes ou não, na vida de crianças/adolescentes e seus familiares. É

um programa de âmbito estadual da Fundação da Infância e da Adolescência (FIA),

administrado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo.  

50Cabe ressaltar que no capítulo III desta dissertação, discorreremos mais profundamente sobre o
programa. 
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O NEACA (Núcleo de Atendimento  à Criança e ao Adolescente Vítima de

Violência Doméstica e Sexual), é um projeto desenvolvido pela ONG Movimento de

Mulheres em São Gonçalo, que atua no âmbito municipal, esta visa o tratamento de

crianças/adolescentes  e  seus  familiares,  que  sofreram  algum  tipo  de  violência

doméstica, ou seja, este projeto passa a atuar, quando já confirmada a situação de

violência doméstica. 

No Município de São Gonçalo, o CREAS através do PAEFI, é responsável

pelos atendimentos de casos de violência extrafamiliar  e  exploração sexual  com

exceção da doméstica, já o NACA e NEACA, são responsáveis, respectivamente,

pelos  casos  de  avaliação  psicossocial  (suspeita)  de  violência  e  tratamento  de

crianças/adolescentes  e  seus  familiares,  dos  casos  já  confirmados  de  violência

doméstica e exploração sexual.

Figura 2: Fluxo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência em
São Gonçalo.

Fonte: Movimento de Mulheres em São Gonçalo, 2012. 
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CAPÍTULO  III  –ABUSO  SEXUAL  CONTRA MENINOS,  UM  ASSUNTO  A SER
DISCUTIDO. 

3.1 O Espaço Doméstico como um espaço de violência contra Crianças e 

Adolescentes. 

A violência doméstica tem se mostrado como um fenômeno alarmante, com um

“crescimento exponencial”, que vem afetando a sociedade em todas as esferas das

relações sociais. O abuso sexual, que aqui é o objeto em destaque, se apresenta

como uma violência capaz de trazer transtornos biopsicossociais consideráveis, não

apenas na vida da criança e/ou adolescentes vitimizados, mas também na vida dos

seus familiares. Para tanto, buscou-se evidenciar o abuso sexual doméstico contra

meninos, a fim de desconstruir a ideia de que o abuso sexual é uma questão que

ocorre essencialmente contra meninas. 

Não  se  pode  vedar  os  olhos  para  a  realidade  da  infância  brasileira,  cabe

ressaltar  que  após  os  27  anos  do  ECA muitas  crianças  e  adolescentes  ainda

permanecem como objetos de desejos perversos e sujeição por parte do Estado, da

sociedade e até mesmo da família.

No  que  se  refere  à  violência  doméstica  contra  crianças  e  adolescentes,

pesquisas nacionais e internacionais têm mostrado que o Brasil é um dos países

com  maior  estimativa  de  maus-tratos  no  mundo,  conforme  revelado  pela  OMS

(2016), onde a cada uma hora, cinco crianças sofrem violência no país.51

A pesquisa relatada aponta que os malefícios ocasionados pela violência no

espaço doméstico, trazem impactos significativos no futuro da saúde de crianças e

adolescentes, que vai desde um maior risco para doenças mentais e dependência

química, até doenças metabólicas como diabetes e obesidade, sem deixar, é claro,

51Segundo The Inflennce of Geographincal and Enconominc Fanctorsc in Esctmatesc of Childhood Ablsce and Neglenct
Uscing the Childhood Tralma Qlesctonnaire: A Worldwide Meta-Regrescscion Analyscisc, divulgado na Child Ablsce
and Neglenc  /  , publicação oficial da  Internatonal Sonciety for the Preventon of Child Ablsce and Neglenct, de
2016.  Disponível em http://wewewecpcnrstcrr/rl_/u/rr.stial_-/mme-me.ia/rmst-/.i.st-dm-me.cst-/r.//st-n/p/r.-nria.pn.st-p/-
mecpd//. Acessado em 03 de março de 2018.
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de trazer impactos sociais, afetando o modo com o qual a criança e o adolescente

vai lidar com os efeitos da violência e como passarão a se comportar diante dessa

realidade. 

Segundo Campos e Faleiros (2000), a incidência da violência sexual produz

efeitos nefastos

1-deturpa  as  relações  socioafetivas  e  culturais  entre  adultos  e
crianças/adolescentes  ao  transformá-las  em  relações  genitalizadas,
erotizadas, comerciais, violentas e criminosas;
2-confunde,  nas  crianças  e  adolescentes  violentados,  a  representação
social dos papéis dos adultos, descaracterizando as representações sociais
de pai, irmão, avô, tio, professor, religioso, profissional, empregador, quando
violentadores sexuais, o que implica a perda de legitimidade e da autoridade
do adulto e de seus papéis e funções sociais;
3-inverte  a  natureza  das  relações adulto/criança  e adolescente  definidas
socialmente, tornando-as desumanas em lugar de humanas, desprotetoras
em lugar de protetoras, agressivas em lugar de afetivas, individualistas e
narcisistas em lugar de solidárias, dominadoras em lugar de democráticas,
dependentes em lugar de libertadoras, perversas em lugar de amorosas,
desestruturadoras em lugar de socializadoras; 
4-confunde os limites intergeracionais. (CAMPOS; FALEIROS, 2000, p. 9-
10)

Outras pesquisas nacionais apontam para a importância de se debater o tema

da violência doméstica que incide sobre crianças e adolescentes, no entanto, estes

dados não apresentam, necessariamente, a magnitude do problema, mas apontam a

dimensão de como este fenômeno está inserido na sociedade. 

Segundo fontes do Disque 10052, entre 2014 a 2016, foram registrados 176.030

casos  de  violência  contra  criança  e  adolescente.  O  número  de  registros  não

corresponde ao número de casos  concretos  de violência, entretanto, demonstra a

gravidade do problema. 

Quanto ao espaço doméstico, enquanto lugar de reprodução dessa violência,

os números apontados pelos dados do Disque Direitos Humanos são alarmantes.

52É um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), destinado
a receber denúncias relativas a violações de direitos humanos, não só de crianças e adolescentes.

109



Tabela 2: Dados da Violência contra Criança e Adolescente no Brasil

Ano Espaço Doméstico e
Familiar

Espaço Extrafamiliar

2016 79,14 20,86

2015 81,74 18,26

2014 80,35 19,65

Fonte: Disque 100 (Elaboração Própria).

Numa escala percentual de 0 a 100, indicando a proporção dessa expressão

da questão social, vemos na tabela acima, o espaço familiar e especificamente, as

casas  da  vítima  e  do  suspeito,  como  espaço  de  maior  ocorrência  da  violência,

representando  três  quartos  de  toda  violência  cometida  contra  crianças  e

adolescentes. 

A violência doméstica decorre da interação de vários grupos de fatores, cuja

relação está diretamente associada à violência estrutural, porém, é tomada por um

caráter interpessoal e intersubjetivo, nas quais permeiam todos os segmentos de

classes  sociais  e  instaura  na  família,  em  seu  espaço  privado,  em  relações

permeadas por segredos e negações. 

Segundo Faleiros, 

A violência,  que,  no cotidiano,  é  apresentada  como abuso sexual,
psicológico  ou  físico  de  crianças  e  adolescentes,  é,  pois,  uma
articulação  de  relações  sociais  gerais  e  específicas,  ou  seja,  de
exploração e de forças desiguais nas situações concretas (2001, p.
6). 

A violência doméstica praticada contra mulheres, crianças e adolescentes, é

um fenômeno complexo e difícil de ser definido, portanto, sua má conceituação pode

afetar negativamente os resultados das pesquisas desenvolvidas e negligenciar a

magnitude do problema.

Não se pode confundir Violência de Gênero, Violência Doméstica e Violência

Intrafamiliar, como ocorre em algumas pesquisas (DALLOS & MClAUGHLIN,1994;

SOARES, 1999). Embora, aparentemente, uma seja parte da outra, existem marcos
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paradigmáticos que atravessam esses conceitos.53 O uso de diferentes conceitos

tem uma finalidade, descrever processos reais diferentes ou dimensões diferentes

de um mesmo processo, portanto, essa não é apenas uma demarcação abstrata

conceitual,  mas  uma  demarcação  de  atitudes  reais  de  como  se  estruturam  as

relações violentas nesses níveis familiar e doméstico.

Segundo  Saffioti,  em  seu  livro  Gênero,  Patriarcado  e  Violência,  a  autora

descreve essa diferenciação entre o conceito de violência doméstica e intrafamiliar.

A violência  doméstica apresenta  pontos de sobreposição  com a familiar.
Atinge,  porém,  também pessoas que,  não pertencendo à família,  vivem,
parcial  ou  integralmente,  no  domicílio  do  agressor,  como  é  o  caso  de
agregadas(os) e empregadas(os) domésticas(os) (SAFFIOTI, 2004, p. 71).

Vê-se que, no que diz respeito à violência doméstica, o agressor estabelece

seu domínio territorial para além do espaço físico da casa e comanda as relações

estabelecidas entre os entes daquele grupo, ou seja, esse domínio não é puramente

geográfico, ele diz respeito à territorialização do domínio simbólico, desta maneira,

“um elemento humano pertencente àquele território pode sofrer violência, ainda que

não se encontre nele instalado” (SAFFIOTI, 2011, p. 72).

Quanto à incidência da violência doméstica perpetrada pelo gênero feminino,

mesmo que uma parcela considerável de agressores seja do sexo feminino, como

frisa Welzer-Lang “a violência doméstica tem um gênero: o masculino, qualquer que

seja  o  sexo  físico  do/da  dominante”  (1991,  p.  278).  Assim  concorda  Saffioti,

pressupondo que, ainda que a violência doméstica seja cometida por uma mulher,

essa violência é exercida pela mulher por delegação do chefe do grupo domiciliar,

numa relação de delegação do macho ou síndrome do pequeno poder, desta feita, a

mulher é violenta no exercício da função patriarcal ou viriarcal54.

53Ver Eva Faleiros (2006). Colóquio em Brasília – I Seminário do Disque Denúncia Nacional de Abuso
e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

54Saffioti utiliza o terno viriarcal, assim como, androcentrismo, falocracia, falo-logo-centrismo, como
sinônimos de patriarcado (Saffioti, 2011, p. 70), diferentemente da .p/r/pól_/u. fimmeiapiast/. Nian/l_m-Cl_.cdm
Mathieu, que utiliza o termo viriarcado para se distanciar do termo popular que ganhou o patriarcado
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Quanto a posição da mulher nas relações de gênero nos espaços domésticos,

Chauí (1994) atribui à mulher um papel um tanto questionável. Para a filósofa, a

mulher  contribui  para  manter  a  relação de violência  e  dominação masculina,  ao

aceitar  passivamente  sua  condição  de  submissão.  Diferentemente  desta  autora,

entende-se aqui, em concordância com as contribuições de Saffitoti, que não se vê a

submissão da mulher como uma forma passiva de sujeição ao homem, de maneira a

se tornar cúmplice, como afirma Chauí (1994).

Segundo Saffioti  (2011) “as mulheres reagem à violência, variando muito as

estratégias”  (p.  79).  Para que as mulheres sejam consideradas cúmplices,  como

afirma Chauí, seria necessário que as mesmas desfrutassem de igual poder que os

homens, o que não ocorre, uma vez que estas estão historicamente inseridas de

forma inferior na sociedade e ainda que recebam tratamento de não-sujeitos, não

são consideradas não-sujeitos. 

A Violência Doméstica é caracterizada por Azevedo & Guerra (1998) como: 

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. (AZEVEDO & GUERRA, 1998, p. 177).

Já sobre o conceito de violência intrafamiliar, é importante saber que não está

restrito  apenas  ao  espaço  físico  onde  ocorre  a  violência,  inclui-se  também,  as

relações que são desenvolvidas e que são construídas entre os indivíduos.  Por isso,

entende-se que “A violência intrafamiliar é toda a ação ou omissão que prejudique o

bem-estar,  a  integridade  física,  psicológica  ou  a  liberdade  e  o  direito  ao  pleno

desenvolvimento de outro membro da família”. (AZEVEDO e GUERRA 1993, p.178). 

Assim, consideramos que a violência intrafamiliar “diz respeito à violência que

ocorre na família, envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto, embora

(Mathieu, 1970). 
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a  probabilidade  de  ocorrência  dessa  violência  seja  maior  entre  parentes  que

convivem cotidianamente no mesmo domicílio” (ibidem).  

Considerando as definições supracitadas, a coisificação da infância embutida

nas  relações  está  intrinsecamente  associada  com  o  modo  como  a  sociedade

consumista, dentro da lógica capitalista, se estrutura. Na medida em que sistemas

de  opressão  e  dominação  se  convergem,  tal  qual  o  patriarcado,  machismo,

adultocentrismo e o consumismo, perdas de valores essenciais, de coisas e pessoas

surgem,  encontrando-se  novas  formas  de  relações  sociais  que  reificam  a

objetificação, a coisificação, levando à materialização dessas formas de violência.

Dentro desse vasto campo que é a Violência Doméstica, existem tipos de

violência que merecem ser destacados, para então adentramos parte do objetivo

deste  trabalho,  que  é  discutir  também,  e  principalmente,  a  Violência  Sexual  em

diversas perspectivas.

São eles:

1. Violência física: Toda ação que causa dor física numa criança; desde um
simples tapa até o espancamento fatal representam um só continuum de
violência;
2. Violência  psicológica:  Também  designada  como  tortura  psicológica,
ocorre quando pais ou responsáveis constantemente depreciam a criança,
bloqueiam  seus  esforços  de  auto-aceitação,  causando-lhe  grande
sofrimento mental;
3. Negligência:  Configura-se quando os pais ou responsáveis falham em
termos  de prover  as  necessidades  físicas,  de  saúde,  educacionais,
higiênicas de seus filhos e/ou de supervisionar suas atividades, de modo a
prevenir riscos e quando tal falha não é o resultado das condições de vida
além do seu controle;
4. Violência  fatal:  Atos  e/ou  omissões  praticados  por  pais,  parentes  ou
responsáveis  em relação  a  crianças  e/ou  adolescentes  que  —  sendo
capazes de causar-lhes dano físico, sexual e/ou psicológico — podem ser
considerados condicionantes (únicos ou não) de sua morte;
5. Violência Sexual: todo ato ou jogo sexual, relação e uma criança menor
de 18 anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-
la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa.
(AZEVEDO & GUERRA, 1998, p. 177).
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A  violência  doméstica  perpetrada  contra  crianças  e  adolescentes  é  um

processo que traz consigo uma relação de dominação, na qual a vítima é reduzida a

um mero  objeto  de  maus  tratos,  no  momento  em que  são  violados  os  direitos

básicos de liberdade, segurança, dignidade e vida de uma criança e/ou adolescente,

para garantir a afirmação da dominação e do controle exercido por um adulto.

Vê-se  a  existência  de  um  padrão  de  controle  e  dominação  patriarcal  nas

estruturas  sociais,  políticas  e  econômicas  de  diferentes  contextos,  que  incide

também  nas  relações  familiares,  onde  se  encontra  o  adultocentrismo,  como

expressão desse controle. 

As  relações  de  poder  exercidas  entre  gerações  no  espaço  familiar  são

marcadas  pelo  adultocentrismo,  sendo  esta  concepção  objetivada  e  legitimada

através  de  práticas  violentas  de  reprodução  das  hegemônicas  representações

evolucionistas acerca da vida e da noção de juventude. Essa reprodução manifesta-

se também nos discursos e nas práticas institucionais, legitimada pela sociedade,

através do discurso de maturidade, conhecimento e sabedoria adulta. 

 A dominação geracional é também favorecida no próprio desenho social, que

se estende aos espaços públicos e privados, os quais se colocam como obstáculos

para a superação da violência doméstica. 

O adultocentrismo como processo ideológico e cultural define um padrão de

sociabilidade que é capaz de desconsiderar aspectos singulares da infância, tendo a

criança, assim, uma condição de ser menor, ser inferior, lugar que lhe é dado pelo

grupo dominante, a saber: adultos.

A infância, na perspectiva adultocêntrica é somente um período de transição e

de aquisição dos elementos simbólicos presentes na sociedade, deste modo, como

afirma Kohan (2006, p.11): “sempre sabemos a priori o que as crianças deverão ser,

o modo como deverão viver, a forma mais correta do seu pensamento”. 

A violência sexual doméstica e intrafamiliar contra crianças e adolescentes é

reproduzida por uma cultura violenta e tende a ser formadora de uma cultura de

violência.  É  uma  forma  de  abuso  que  envolve  poder,  coação  e/ou  sedução.
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Compreende  duas  desigualdades  básicas:  de  gênero  e  geração,  e  aliados  aos

aspectos  culturais  do  adultocentrismo e  o  androcentrismo55,  validam as relações

familiares abusivas, que dificultam a comprovação da violência e a quebra do seu

ciclo, que, muitas vezes, é mantido por várias gerações.

Entende-se por violência sexual para Azevedo & Guerra (1988):

A violência  sexual  e  caracteriza  por  todo  ato  ou  jogo  sexual,  relação
heterossexual  ou homossexual  entre  um ou mais  adultos e  uma criança
menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou
utilizá-la  para obter  estimulação sexual  sobre a  sua pessoa ou de outra
pessoa. (AZEVEDO & GUERRA, 1988, p.12).

Considera-se  também  como  violência  sexual,  todo  o  tipo  de  contato

sexualizado, que vai desde falas e telefonemas eróticos, até a intercurssão pênis-

vagina/pênis-ânus,  incluindo-se  aí,  carícias  íntimas,  além  do  voyeurismo56,

exibicionismo57, entre outros.

A partir dessa conceituação, podemos problematizar essa violência entendendo

que é um dos tipos de maus-tratos mais frequentes, que apresentam implicações na

vida não só de crianças/adolescentes vitimizados, como para a família onde estão

inseridos  as  vítimas  e  o  próprio  abusador.  Esse  tema  tem sido  frequentemente

debatido por  muitos profissionais,  por  entenderem que esse tipo de violência na

infância, traz tanto implicações psicossociais, como legais e médicas58.

Muitos autores se debruçaram a desvendar as causas dessa ação tão violenta,

e  chegaram  à  conclusão  que  esta  violência  é  permeada  por  um  conjunto  de

55O Androcentrismo está intimamente ligado à noção de patriarcado, deflagra-se enquanto uma visão
do mundo centrada no ponto de vista masculino.

 
56Voyerismo é:  O ato  de  observar  fixamente  atos  ou  órgãos  sexuais  de  outras  pessoas,  quando elas  não
desejam serem vistas,  obtendo assim satisfação com essa prática.  (CADERNO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
volume 16. Serviço de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes – SECABEXS, 2010).

57Exibicionismo é a prática da exposição intencional do corpo de um adulto a uma criança (Ibidem)

58É importante destacar, que quando falamos do vultuoso debate em relação ao tema da violência
sexual,  estamos  apenas  citando  os  casos  de  abuso  sexual  doméstico  contra  meninas,  dada  a
escassez do debate na perspectiva do abuso sexual doméstico masculino. 
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intervenções  sociais,  culturais,  religiosas,  psicológicas,  estabelecidas  em  razões

preconceituosas,  desiguais  e  discriminatórias,  que  perpassam  a  categoria  de

gênero, raça/etnia e classes (NARVAZ & KOLLER, 2004; SAFFIOTI, 2004).

NARVAZ  e  KOLLER  2004;  assim  como  SAFFIOTI,  2004,  reconhecem  o

“crescimento”  deste fenômeno em nossa sociedade e o seu complexo desfecho,

entendendo que por estar inserido no espaço privado da família, causam inúmeros

sentimentos de culpa, medo e vergonha, quebrando o paradigma construído pela

sociedade, da família como instituição protetora. 

É importante não caracterizar a violência como um ato isolado e muito menos

patologizante, como ressalta Faleiros (2000, p.8) “Violência aqui não  é entendida,

como ato isolado, psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela patologia, mas

como um desencadear de relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas,

o processo civilizatório de um povo” e, portanto, deve ser analisada a partir do seu

contexto sócio-histórico e cultural.

Entende-se  a  violência  sexual,  como  um  conjunto  de  violação  de  direitos

fundamentais, motivado pela autoridade e poder de um sobre o outro, expresso em

uma relação de assimetria, opressão e desigualdades. Mais do que satisfação do

desejo  sexual,  entendemos  essa  violência  como  um  instrumento  de  dominação

perpetrado contra esses sujeitos, incapazes de se defender.

A violência sexual é um fenômeno que possui interfaces que alimentam sua

complexidade; ela aparece dentro do contexto microfamiliar e aparece e um contexto

macro,  permeado  pela  questão  de  gênero  e  geracional.  Em  uma  sociedade

adultocêntrica e patriarcal, essa relação desigual de gênero e geração é claramente

aceita  pela  sociedade,  naturalizada  a  conviver  com  o  adulto,  homem  –

preferencialmente heterossexual – ditando regras e tomando a rédea dos comandos

a  serem  dados  aos  outros  seguimentos,  a  saber,  mulheres,  homossexuais  e

crianças.

Por se entender que grande parte da violência sexual doméstica é causada

por pessoas do núcleo familiar, e os homens – pais, padrastos, avôs, tios, primos e
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vizinhos – são os maiores abusadores, (SAFFIOTI, 1997; AZEVEDO E GUERRA,

1988;  FALEIROS,  2000),  compreendemos  que  essa  violência  apresenta

características explícitas das diferenças de gênero. 

Tabela 3: Dados da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente no Brasil

Ano Meninas Meninos Não informados

2011 55% 40% 5%

2012 50% 38% 12%

2013 48% 38% 14%

2014 47% 38% 15%

Fonte: Disque 100 (Elaboração Própria).

                                                         

Em  consonância  com  os  dados  apresentados  acima,  as  pesquisas

desenvolvidas por Azevedo & Guerra (1988); Cohen, et al. (2000), Saffioti (1997), já

apontavam a incidência do abuso sexual doméstico e intrafamiliar com prevalência

do homem como o maior agressor e da mulher como a maior vítima. 

A  sociedade  em  seus  determinados  contextos  atribui  valores  e  funções

específicas aos homens e mulheres. Em nossa sociedade Ocidental, por exemplo,

aos  homens  são  atribuídas  funções  sociais  privilegiadas,  espaços  de  poder

garantidos desde seu nascimento, assim como, a legitimidade do “domínio sobre

outro”, diferentemente dos lugares e valores atribuídos às mulheres, que recebem

funções menos privilegiadas e tarefas de pouco valor social, resultando assim em

sua “dominação”.

A violência sexual se encaixa nesse contexto, como parte da preservação e

reprodução  do  poder  do  gênero  masculino  sobre  o  outro,  estabelecido  pelas

desigualdades de gênero. 

Segundo Saffioti:
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Violência  de  gênero  é  o  conceito  mais  amplo,  abrangendo  vítima  como
mulheres,  crianças e  adolescentes de ambos os sexos.  No exercício  da
função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das
categorias  sociais  nomeadas,  recebendo  autorização  ou,  pelo  menos
tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio.
(SAFFIOT, 2001, p.115).

A violência de gênero traduz representações historicamente construídas, na

qual  determina os lugares diferenciados para homens e mulheres na sociedade,

atravessado  por  relações  assimétricas  e  desiguais  de  poder,  como  mencionado

anteriormente. Essa assimetria de poder é reproduzida também por meio da mídia,

das instituições como igrejas, partidos políticos, escolas e até mesmo pela família,

ou seja, todas as instâncias onde as relações sociais se reproduzem, levando em

consideração, suas determinações sócio-históricas e culturais.

Saffioti  (2001)  nos  ajuda  a  entender  que  a  sociedade  é  dirigida  por  um

sistema patriarcal,  no  qual  submetem as  mulheres  aos  desejos  e  vontades  dos

homens,  que  no  seu  exercício  de  patriarca  detêm  esse  poder  de  determinar  a

conduta da sua “propriedade chamada mulher e da sua prole” e tem a obrigação de

sustentá-las e admoestá-las, recebendo a autorização ou tolerância da sociedade

para agir com violência, caso suas condutas firam sua moral. Esse sistema nutre nos

homens,  mesmo que inconscientemente,  a sensação e o designo de dominador,

sentimentos que submetem mulheres, crianças e adolescentes a essa violência. 

Sabe-se, certamente, que a violência sexual é frequentemente cometida em

meninas, estimuladas pelas diferenças de gênero, como demonstram as pesquisas e

dados acima, porém, o mesmo olhar de preocupação deve ser depositado sobre os

meninos, uma vez que estes estão “desprotegidos” pelos olhares naturalizados da

sociedade.  Segundo  Sebold  (1987),  os  meninos  desde  cedo  são  ensinados  a

desenvolver um comportamento “durão” para reafirmar sua sexualidade, neste caso,

muitas crianças e adolescentes do sexo masculino suportam mais tempo a violência

sem pedir ajuda, diferentemente das meninas que desenvolvidas para serem o sexo

frágil, tendem a ter mais acesso a ajuda do outro. Estes fatos só corroboram para o
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entendimento de que desde cedo o gênero masculino é ensinado a desenvolver

esse ato, associado à força e ao domínio em suas relações sociais.

Diante  dessa  relação  de  violência  baseada  nas  diferenças  de  gênero  e

geração, que também recaem sobre crianças e adolescentes do sexo masculino,

que tal proposta de discussão aqui apresentada, adota o conceito de gênero como

uma categoria analítica, historicamente preponderante na construção de relações de

violência, dominação e exploração. 

3.2 Análise do processo de significação da violência a partir das relações de 

gênero e masculinidade. 

Este item objetiva analisar os dados de abuso sexual conta meninos, a partir da

construção  do  conceito  de  gênero  e  masculinidades.  O  desafio  presente  nessa

pesquisa foi, além de identificar os diversos processos de significação da violência,

das  relações  de  gênero,  compreendê-los  a  partir  das  múltiplas  dimensões  que

atravessam a realidade de um abuso sexual e de como ele está inserido na relação

familiar.

De acordo com Saffioti e Almeida (1995), Pinto Junior (2003), Hunter (1991),

Faleiros  (2003)  o  abuso  sexual  é  cometido  frequentemente  contra  meninas,

decorrentes de uma organização social de gênero, que tem suas bases fundadas

nas desigualdades e hierarquias de lugares sociais e sexuais, contudo, é necessário

chamar a atenção aos casos de violência sexual contra meninos, a fim de que este

assunto  não  seja  tratado  com  descaso  e  negligência,  por  parte  da  literatura  e

políticas sociais, como se tem observado.

 Estes mesmos autores supracitados apontam para o fato de que crianças e

adolescentes do sexo feminino sofrem violência sexual em maior número, quando

comparado ao sexo masculino, porém, tal diferença não é grande o suficiente para

justificar a carência de estudos sobre a população masculina no Brasil. 
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Com  base  nessa  inquietação,  foi  elaborada  uma  detalhada  e  minuciosa

pesquisa nas revistas Ser Social, Argumentum, Serviço Social e Sociedade e Textos

e Contextos – revistas e periódicos de referência na área das ciências sociais – dos

anos 1998 até 2015. Foi encontrado apenas um trabalho na revista Ser Social que

discorresse, de modo generalizado, o tema de violência sexual contra crianças e

adolescentes; nenhum trabalho na revista Argumentum; mais de quarenta trabalhos

que abordasse o tema abuso ou violência sexual contra crianças e adolescentes, na

revista Serviço Social e Sociedade, entretanto nenhum que estudasse a incidência

do abuso ou violência sexual na vida de meninos. Na revista Textos e Contextos

foram encontrados apenas dois trabalhos sobre violência sexual contra crianças e

adolescentes.  Deste  modo,  concluímos  ser  insuficiente  a  produção  crítica  de

conhecimento que se refere à violência\abuso sexual contra meninos, haja vista a

magnitude do fenômeno na realidade brasileira.

Vê-se que a literatura, de maneira geral, apresenta mais títulos sobre o abuso

sexual em meninas, isso se justifica, em função das estatísticas, as quais apontam

que o problema atinge um número muito maior de meninas, e é evidente que ao se

reportar às publicações sobre o abuso sexual masculino na infância e adolescência,

encontramos maiores dificuldades. É a partir dessas evidências, que nos faz pensar

que o tema parece ser tratado com mais reservas, do que quando ocorrem com

meninas, apontando, desde aí, uma perspectiva de gênero moldando o acesso à

informação e o conhecimento. 

O que se observa também, é que as políticas públicas de prevenção, proteção

e tratamento, destinadas às crianças e adolescentes, estão voltadas, principalmente

às vítimas femininas, uma vez que o sexo masculino aparece nas pesquisas, quase

sempre  como agressor,  o  que  parece  consolidar  um papel  fixo  e  deturpado  do

homem como agressor e da mulher como vítima.

Nas análises dos dados a seguir, será possível compreender, não apenas da

dinâmica abusiva envolvendo meninos, mas,  também dos conceitos de gênero e
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masculinidade preexistentes  nessa interação,  que vão determinar  a  conduta  nas

relações de sociabilidade e sexualidade de homens e mulheres. 

A pesquisa realizada nos prontuários do programa NACA, dos anos de 2009 a

2016, demonstrou que dos 808 registros atendidos, 452 foram lançados como

violência  sexual,  o  que  representa  um  número  expressivo  de  55,94%,  em

relação a todos os tipos de maus-tratos atendidos pela instituição, a saber: violência

moral, psicológica, física, negligência, patrimonial e alienação parental.

Cabe  esclarecer  que  o  número  de  registros  não  representa  o  número  de

crianças vítimas de violência,  uma vez que cada família,  ao chegar à instituição

recebe um número de atendimento, registrado em seu prontuário, no entanto, mais

de uma criança pode estar inserida em uma situação de abuso. Desse modo, a fim

de aprofundar a pesquisa, os dados a seguir serão referentes ao número de crianças

e adolescentes vítimas de abuso sexual doméstico e intrafamiliar. 

A literatura aponta para o fato de que o abuso sexual cometido contra meninos,

em relação ao abuso sexual contra meninas, é menos notificado ou como afirma

Sebold (1987), o abuso sexual contra meninos, não tem recebido a mesma atenção

pública.  Desta  maneira,  uma  pergunta  se  faz:  por  que,  mesmo  depois  de  um
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“crescimento  exponencial”  de  casos  de  abuso  sexual  contra  crianças  e

adolescentes, há uma invisibilidade nos casos de meninos vitimizados sexualmente?

Não se  pode  afirmar  que  os  números  sobre  abusos  sexuais  apresentados

pelas  pesquisas,  pelos  órgãos  de  denúncias,  pelas  instituições  de  proteção,

correspondam a realidade, sabe-se que subnotificação pode apresentar-se de modo

ainda  mais  perverso  para  meninos,  influenciado  por  inúmeros  fatores  que

perpassam a sua sexualidade, intermediados por uma visão deturpada de gênero. 

Segundo Pinto Junior (2003, p. 23) “no imaginário das pessoas, parece existir a

ideia de que meninos e homens não são vitimizados sexualmente e que este é um

problema de mulheres”. É necessário compreender o processo de construção do

conceito de gênero e masculinidade, pois estes conceitos vão determinar a conduta

nas relações de sociabilidade e sexualidade. Esse processo tem trazido limitações

sobre diferentes ângulos na vida do homem, sobre a forma do homem lidar com

suas  emoções,  com  sua  sexualidade,  com  seu  corpo,  com  relacionamentos,

afetividades que vão apontar uma condição pré-estabelecida para si, tornando este,

sujeito de inúmeras pressões sociais, que esbarram na sua saúde física e mental.
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O autor discorre ainda sobre o silêncio que permeia o assunto da violência

sexual  contra meninos,  para ele,  isso ocorre em virtude da ideia criada sobre a

masculinidade. Segundo ele,  a masculinidade nega qualquer pedido de ajuda ou

demonstração  de  fraqueza,  considerando  a  passividade  como  um  atributo  da

homossexualidade. 

[...] o medo do estigma da homossexualidade, os sentimentos ambivalentes,
a  atribuição  de  culpa  aos  meninos  e  a  própria  “cegueira”  da  sociedade
podem fazer que o número de casos reportados seja muito pequeno. Além
disso, os meninos são socializados no sentido de não demonstrar qualquer
tipo de fraqueza ou de medo (PINTO JUNIOR, 2005, p.44)

De acordo com Sebold (1987) a associação entre abuso sexual masculino e a

homossexualidade é um dos principais  fatores que implicam diretamente na não

revelação e notificação dessa violência. A isso está associada também a vergonha e

o estigma social, que também contribuem para a subnotificação e a escassez de

informações a respeito da situação abusiva.

A estrutura originária das situações de violência sexual se baseia nos valores

históricos do patriarcado e do machismo, estes são percebidos na dinâmica social

no modo como respondemos às situações de violência sexual contra os gêneros,

assim como na notificação e na maneira como meninos vítimas de violência reagem

frente  ao abuso (FALEIROS,  2003).  Se por  um lado,  o  menino tenta  convencer

outros  meninos  de  que  não  é  gay,  este  também  pode  comportar-se  como

extremamente  másculo,  assumindo  condutas  de  sedução  de  meninas.  Segundo

Santoniere e Cols:

Vivemos numa sociedade que condena a violência social, mas que estimula
os meninos, no seu processo de socialização, à supressão de todas as suas
emoções com exceção da raiva (...).  São submetidos a um processo de
“endurecimento  emocional” (...).  O  impedimento  de  manifestações  de
ternura e  o  exercício  da força e  da agressividade não são para que se
“sintam fortes”, mas porque “não podem se mostrar fracos” (...). Qualquer
sensação de fragilidade pode ser o móvel desencadeante de sentimentos
de humilhação e raiva muitas vezes incontroláveis. (SANTONIERI e COLS,
2004, p. 50).
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Meninos  são  socializados  numa  relação  de  abuso  e,  diferentemente  de

meninas,  há  especificidades  no  universo  masculino  que  se  diferem do  universo

feminino,  não  de  maneira  estática  e  natural,  mas  construída  socialmente  e

naturalizada. Conforme observado por diferentes autores como; Pinto Junior (2003,

2005), Sebold (1987), Finkelhor (1984) e Hunter (1991), ideias e crenças errôneas

acerca do abuso sexual contra meninos, podem influenciar negativamente para o

modo como tratamos a questão.

São  poucos  os  estudos  que  contribuem  para  uma  análise  precisa  das

consequências  psicossociais  do  abuso  contra  meninos,  em  sua  maioria,  as

manifestações da violência, são consideradas iguais ou similares aos casos contra

meninas.  A pretensão dessa  pesquisa  não é  apontar  essa semelhança,  pois  ao

considerá-la,  estaríamos  influindo  no  processo  de  prevenção,  tratamento  e

contribuindo para o fortalecimento do estigma.

3.3 Conhecendo o perfil  dos grupos inseridos na situação de abuso sexual

doméstico contra meninos.

A intenção deste tópico é discorrer sobre os grupos envolvidos nos casos de

abuso sexual  doméstico contra meninos,  analisando a interação entre eles, para

tanto,  foi  dividido  didaticamente  em  três  classes  distintas:  família,  abusador  e

meninos vitimados.

Os itens desse capítulo trazem várias situações envolvendo autores e vítimas

de violências, porém os nomes foram suprimidos e substituídos por códigos para

garantir o anonimato. Um quadro demonstrativo, com um perfil envolvendo vítimas e

abusadores, foi elaborado para propiciar maior entendimento na leitura59.

                         

59Cada código utilizado foi definido aleatoriamente.
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Quadro 1 – Identificação das vítimas e dos abusadores
Código Perfil Sexo Idade

A Abusador Masculino 28

T Abusador Masculino 16

C Abusadora Feminino 21

X Vítima Masculino 08

E Vítima Masculino 09

As situações de abuso sexual doméstico tendem a perdurem por muito tempo

e em regra são praticadas por pessoas que mantém uma relação afetiva significativa

com a criança, dessa maneira, torna-se mais complexo quando a revelação implica

necessariamente na dissolução dessa relação e à culpabilização do responsável

(SANTOS e DELL'AGLIO, 2010).

Para  isso,  se  faz  necessária  que  percorramos  o  contexto  sócio-histórico,

familiar  e  econômico,  explorando  cuidadosamente  as  categorias  inerentes  ao

processo de violência nas quais crianças e adolescentes do sexo masculinos são

submetidos.

Entender a ação abusiva tal como é a violência sexual doméstica, impetrada

por homens e mulheres, que em regra deveriam proteger a criança, implica numa

compreensão sócio-histórico-cultural do indivíduo e da família. Em outras palavras,

como se dão as interações entre pai, mãe, filhos (as) e a forma de relacionamento

interpessoal  adotada na família.  Para isso,  apontamos para a importância de se

estudar as famílias, não como um núcleo separado, destacado da relação estrutural

da sociedade, voltando-se, contudo, para a discussão da produção e reprodução de

determinados modelos de comportamentos sociais e familiares.

A análise dos dados coletados mediante a investigação direta nos prontuários

está dividida em três momentos. No primeiro bloco, a análise sobre a família e suas

relações sociais; no segundo bloco, as características dos agressores; e no terceiro
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bloco, as características das vítimas de abuso sexual doméstico, além da dinâmica

abusiva.

3.3.1  O  perfil  das  Famílias:  Família  como  “espaço”  microssocial  da

violência.

Os  sistemas  culturais,  simbólicos  e  imaginários  são  frutos  de  processos

históricos, heranças das relações sociais, lotados em períodos determinados das

relações de classe e interclasses (FALEIROS, 1997), e a construção da família é

parte desse sistema. 

Partimos,  inicialmente,  do  questionamento  da  terminologia  família,  uma vez

que este é originado do termo  famulus60 que se traduz por “escravo doméstico e

família  como  um  conjunto  de  escravos  pertencentes  a  um  mesmo  homem”

(ENGELS, 2006,  p.60).  A partir  dessa definição,  tomamos como base a reflexão

crítica  e questionamos não apenas a terminologia em questão,  como também a

conceituação que envolve suas diferentes formas de organização, por entender que

ela  não  compreende mais  as  novas  configurações familiares  na  atualidade,  que

contempla  tanto a ligação entre pessoas por  vínculos  sanguíneos,  como ligadas

apenas pela afetividade, por isso a necessidade de sua ressignificação.

O reconhecimento  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  a  eclosão  do

movimento feminista  e suas pautas,  a mudança nos comportamentos sexuais,  a

institucionalização do consumo como pauta cultural no mundo atual, além do avanço

das novas tecnologias, como salienta Prado (2006), são aspectos que precisam ser

considerados quando pensamos na família moderna.  Para a definição de família

toma-se por base aquela realizada por Bruschini:

60Segundo Engels, esta expressão foi criada pelos romanos, para denominar uma nova forma social
que tinha como característica principal o poder do chefe sobre a mulher, os filhos e os escravos e
ainda detinha o poder de vida e morte sobre eles. 
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 A família é um grupo social composto de indivíduos diferenciados por sexo
e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma complexa e
dinâmica  trama de  emoções;  ela  não  é  a  soma de  indivíduos,  mas um
conjunto  vivo,  contraditório  e  cambiantes  de  pessoas  com  sua  própria
individualidade e personalidade. A sexualidade, a reprodução, a socialização
são esferas potencialmente geradoras tanto de relações prazerosas quanto
conflitivas. A divisão interna de papéis pode ser a expressão de importantes
relações de exploração e submissão,  na  medida  em que configura uma
distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro do grupo. (BRUSCHINI,
2000, p. 77)  

A família, portanto, além de ser responsável pelo processo de sociabilidade

dos indivíduos é a instância que transmite os primeiros costumes, regras, valores

que darão base para formação da personalidade e sentimentos dos seus membros.

Baseia-se na distribuição de afetos e correções, das quais surge nesse contexto a

violência.

As famílias também atendem a objetivos diversos,  como é salientado pela

literatura específica: “as funções da família atendem a dois diferentes objetivos: um é

interno  –  a  proteção  psicossocial  de  seus membros  –  e  o  outro  é  externo;  a

acomodação a uma cultura e a transmissão dessa cultura” (MINUCHIN, 1988, p. 52).

Por outro lado, é preciso compreender a família como uma estrutura que se modifica

segundo contextos sociais, culturais e históricos. Sendo assim, a família representa

um subsistema dentro de outro sistema ainda maior que é o contexto sociocultural

no qual está inserida.

Na análise de Calil  (1987),  a  família  é  permeada por  influência  de  outros

espaços como: trabalho, escola, igreja,  dentre outros, que no sistema capitalista,

ganha  uma  forma  complexa,  considerada  um  subsistema  de  um  supra-sistema

macrossocial.

Dessa  maneira,  para  a  compreensão  da  família,  é  necessário  entendê-la

como constructo social e desnaturalizá-la, a fim de que seja revelada sua estrutura e

organização. Para isso, importa compreender como essa instituição incorpora em

seu seio,  as determinações políticas, sociais e econômicas, que são históricas e

permanecem em constante transformação.

O reconhecimento da família na sociedade ainda está ligado a determinados
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formatos padronizados na hegemonia de cada época e lugar e, ainda que seja uma

instituição reconhecida universalmente, suas limitadas interpretações não abrangem

adequadamente,  tanto  em seu  aspecto  jurídico  como  no  social,  suas  diferentes

dimensões de organização.

A ideia de família ainda disseminada nos dias atuais vincula-se ao espaço

doméstico,  como  espaço  que  reúne  um grupo  de  pessoas  ligadas  por  vínculos

consanguíneos, ou seja, um âmbito privado com um número limitado de membros,

aposto por um grupo de pessoas formado em regra por pai, mãe e filhos. 

A organização da família como núcleo familiar instituído é um processo que

surge a partir do advento do processo de acumulação de riquezas; a família passa a

se  estruturar  de  maneira  monogâmica,  o  homem se  estabelece  como  o  agente

principal  daquele  núcleo  e  sua  mulher  e  filhos,  passam a  adquirir  um valor  de

propriedade e a constituir-se em meios privados. 

A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas
mãos – as de um homem – e o desejo de transmitir essas riquezas, por
herança, aos filhos deste homem, excluindo os filhos de qualquer outro […].
Quando  os  meios  de  produção  passarem  a  ser  propriedade  comum,  a
família  individual  deixará  de  ser  a  unidade  econômica  da  sociedade
(ENGELS, 2002, p.77)

Para  Engels  (2002)  a  monogamia  está  diretamente  ligada  à  noção  de

propriedade privada e, portanto, a constituição da sociedade capitalista. Associada a

este sistema, a família como modelo organizado, transforma-se e busca atender a

um  sistema  de  produção  econômico  pautado  no  processo  de  produção  de

excedentes, associado à noção de propriedade privada e acumulação de riquezas.

O que muitos autores chamam de família moderna, entende-se aqui como família

burguesa.

Nessa  nova  forma  de  organização,  a  conjugalidade  atribuída  pela

monogamia, não poderia mais ser destituída, como se era comum nas organizações

poligâmicas,  e  o  poder  do  homem/pai,  dentro  da  lógica  da propriedade privada,
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passa a fomentar as relações desiguais de gênero, caracterizando-se como, o que

conhecemos como patriarcado.

Tal processo de nuclearização da instituição familiar, fundando na hierarquia e

autoridade do homem, gerou entre os seus membros, um processo dominação e

exploração, que se revela com diferentes faces. A família é um aporte que contribui

para  a  manutenção  da  sociedade,  controle  social  e  manutenção  da  função  da

econômica da atribuição de status (PRADO, 1981). 

O aspecto mais importante da família na manutenção do domínio do capital
sobre a sociedade é a perpetuação – e a internalização – do sistema de
valores profundamente iníquo, que não permite contestar a autoridade do
capital, que determina o que pode ser considerado um rumo aceitável de
ação  dos  indivíduos  que  querem ser  aceitos  como normais,  em vez  de
desqualificados por ‘comportamentos não-conformista’ (MÉSZAROS, 2002,
p. 227).

Mais recentemente, com as transformações do processo de reestruturação

produtiva61, são redefinidas algumas das atribuições fundamentais das famílias que

passam  a  ser  desenvolvidas  também  por  outras  instituições.  No  entanto,  as

mudanças da família,  entendida como uma das instituições fundamentais  para a

perpetuação do modo de produção capitalista, também foram concebidas como um

descontrole e, até mesmo, colapso na sua forma de organização. 

Mesmo  sendo  a  sociedade  capitalista  responsável  pelas  mudanças

significativas das organizações familiares, esta procura restringir qualquer mudança

que ponha em risco a contribuição que a família exerça na manutenção do  status

quo.

A  pressão  exercida  pelo  sistema  capitalista  sobre  a  família  dificulta  o

reconhecimento das novas formas de organização familiar, que se estabelecem em

61Como resultado  do processo  de  reestruturação  produtiva,  verifica-se  a  redução do  emprego,  a
deterioração das condições de inserção no mercado de trabalho, que se expressam na redução dos
empregos regulamentados e pela elevação das taxas de desemprego, com isso a reestruturação
produtiva,  tende  a  modificar  as  possibilidades  de  emprego  de  determinados  componentes,
identificados por sua posição na família e atribuições específicas, e os novos arranjos de inserção no
mercado de trabalho, que passam a ser articulados nos diferentes tipos de família diante de tais
restrições e oportunidades (POCHMANN, 2001). 
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práticas mais igualitária,  democrática, com uma divisão mais flexível de papéis e

tarefas, valorização do diálogo, da liberdade e igualdade, respeito às diferenças e à

individualidade. Entretanto, ao passo em que essa dificuldade é incitada, a expansão

da sociedade capitalista acentua as modificações que ocorrem no contexto dessa

instituição,  um  sistema  contraditório,  que  se  estabeleceu  com  o  processo  de

industrialização e avanço tecnológico. 

Exemplo  dessas  transformações  ocorridas  na  organização  familiar  é  a

inserção da mulher no mercado de trabalho, que passa a ocupar o espaço público

(RIBEIRO,  2002).  Se  anteriormente  a  mulher  se  atinha  aos  deveres  do  espaço

doméstico, agora, além das funções de cuidado e educação das crianças, passa a

executar as atividades em ambos os ambientes, o que conhecemos como dupla e

até mesmo tripla jornada de trabalho. Ainda que sua inserção no espaço público

tenha fomentado sua autonomia, também aumentou a exploração sobre si. 

Como ressalta  Ribeiro  (2002),  a  inserção da mulher  no espaço público e,

consequentemente, a mudança dos papéis femininos na sociedade e sua relativa

autonomia, contribuíram para o aumento no número de divórcios e para a formação

de  novos  modelos  de  organização  familiar,  como  é  o  caso  das  famílias

monoparentais.  Ainda  que  mudanças  significativas  tenham  incidido  sobre  a

instituição  familiar,  alguns  papéis  sociais  atribuídos  à  mulher  permaneceram  os

mesmos. Enquanto se registram mudanças no interior da família, fomentando novas

possibilidades de conceitos sobre ela, verifica-se que, não foi deixada de lado a base

na qual é constituída.

A instituição  familiar  tradicional  permanece  como  modelo  hegemônico  na

sociedade  atual  e  qualquer  alteração  na  organização  da  família  é  vista  pelos

conservadores como uma desestruturação em relação à forma tradicional da família

burguesa heterossexual. Para os que defendem as novas formas de organização

familiar, essas alterações apontam para uma maior liberdade das diferentes formas

de relações humanas e, consequentemente, para uma sociedade mais igualitária. 
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Entre as diferentes configurações familiares, podemos destacar algumas que

figuram o cenário brasileiro e que aparecem na pesquisa a seguir.

 Família Nuclear Formal ou Completa: formada por pai e mãe e filhos (as),

considerada como família tradicional;

 Família  Nuclear  Incompleta:  que  não  pode  ser  confundida  com  a  família

monoparental,  essa  é  constituída  por  um  dos  cônjuges  e  seus  filhos  (as),  em

decorrência de divórcio ou viuvez (GOES, 2004);

 Família Monoparental: formada por um dos cônjuges e seus filhos ou na falta

do genitor ou genitora, podendo ser constituída por um tio ou tia, avô ou avó;

 Família Intergeracional: essa organização familiar se constitui pela presença

de mais de uma geração, filhos, cônjuges e avós, habitando na mesma residência

(GOES, 2004);

 Família  Derivada  de  Uniões  Paralelas  Consentidas:  chamada  também  de

“poliamorismo”, esta não se trata de relações amantes ou concubinato. Trata-se de

uma relação aberta, consentida por ambos os cônjuges que “decidem abrir a relação

de  afeto,  sem  deixar  de  constituir  um  núcleo  familiar.  […]  Não  é  ‘suingue’  ou

promiscuidade, mas sim, mais uma relação construída com base no afeto”62;

 Família Homoafetiva: composta por pessoas do mesmo sexo, com ou sem

filhos.

 Família Reconstituídas: em tese este tipo de família seria uma ramificação de

algumas outras, pois trata-se de “uma pessoa que já tem uma família e leva os seus

filhos, oriundos desta família, para conviverem com a sua nova relação, que também

já tem prole de núcleo antecedente”.63

 Família  Anaparental:  trata-se  de  pessoas  agregadas,  que  também podem

compor o vínculo de família,  não pelo laço parental  ou consanguíneo,  mas pela

afetividade e afeição.64

62Disponível  em:  httpst://d.piaml_l_iai.viiamrfirmia/.stcocstrr.stial_cn/mecrr/.riu/st/143732565/me/d.l_iad.dmst-dm-.rr.po/st-
fi.meial_ia.rmst-p.-./c.l_iad.dm. Acessado em 01/03/2018, às 14:00hs

63Ibidem
64Ibidem 
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Segue abaixo o gráfico que aponta a composição familiar  das famílias de

meninos vítimas de violência sexual doméstica, atendidas pelo programa NACA.

Esses  dados  do  gráfico  em  tela  apontam  para  uma  nova  realidade  da

estrutura  familiar  brasileira,  não  atendendo  mais,  apenas,  aos  formatos

tradicionalmente  estabelecidos.  Esses  novos  modelos  têm surgido  e  confrontam

efetivamente a ideologia única de família nuclear burguesa e heterossexual.

Como  observado,  assistimos  ao  surgimento  e  estabelecimento  de  novos

modelos  de  família;  famílias  monoparentais,  famílias  intergeracionais,  famílias

anaparentais, dentre outros, porém há permanência na constatação de que a prática

da violência  no  interior  da  família  não  é  algo  recente,  e  estudos de  Azevedo  e

Guerra, 1993, Faleiros e Faleiros, 2001, 2004, 2005 confirmam tal fato.

Se por um lado conhecer o perfil das famílias atendidas pelo programa NACA

é algo fundamental  nas estratégias de intervenção profissional,  por outro lado, é

possível constatar a incidência da violência como um aspecto naturalizado e, por

vezes,  considerado  necessário  nas  relações  familiares.  Sob  a  essência  dessa

violência, incorporam-se as questões de gênero, que moldam os papéis sociais e

sexuais de cada membro, estruturados nas diversas formas de dominação da mulher
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Gráfico III - Composição Familiar 

Fonte: MMSG, 2009 - 2016
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e de crianças e adolescentes,  sob a  perspectiva de pensamento  que valoriza o

homem como modelo genérico do ser humano.

É necessário conceber a família como uma instância social fundamental na

construção e reprodução dos estereótipos de gênero, uma vez que os elementos do

patriarcalismo,  do  machismo e  do  sexismo são  reproduzidos  acriticamente  e  de

maneira contínua nessas instituições. Ao identificar a existência desses fenômenos,

possibilita-se a discussão e construção de uma noção de família mais próxima da

realidade e que permite romper com idealizações do modelo tradicional de famílias e

esclarecer  as  contradições  existentes  no  conjunto  de  relações  sociais  e  que

reforçam a opressão de gênero e a violência.

Na dinâmica institucional, verificou-se como o aspecto da violência influência

e molda as relações familiares: “eu confesso, bati! Bati mesmo! Porque ele tem

que aprender a virar homem” (sic). Trata-se da fala de um genitor ao saber que

seu filho T. tinha abusado sexualmente de dois outros filhos seus.

T., adolescente de 16 anos, abusou sexualmente de dois irmãos por parte de

pai, uma de 09 anos e outro de apenas 06 anos de idade. Seu pai ao saber do

ocorrido, teria lhe agredido fisicamente e também a sua ex-esposa, genitora de T.,

pelo incidente. Segundo ele, a culpa era da mãe do adolescente, por ter “colocado

outro macho em casa” (sic)65. Ainda insatisfeito por sua ex-esposa estar em outro

relacionamento, a agrediu, deixando-a com hematomas por todo o rosto e costas.

Todos  os  envolvidos  citados  acima  foram  atendidos  pelo  programa,

oportunidade da qual, foi possível extrair dos prontuários, informações importantes

para a análise.

Temos aqui, por meio do exemplo supramencionado, duas violências físicas,

perpetradas pelo genitor de T.; uma contra o adolescente e outra contra sua ex-

esposa, entretanto os dois tipos de violência apresentam questões implicadas na

exploração-dominação.  Contra  o  adolescente,  a  violência  física,  explicitou  uma

relação geracional, onde o homem adulto tem a permissão e o “dever de ensinar a

65Essa expressão se refere ao novo companheiro da sua ex-esposa. 
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correção” através da violência, geralmente aceita e naturalizada pela sociedade. Do

outro  lado,  temos  a  violência  física  contra  mulher,  que  manifestou  questões  de

gênero,  onde  a  violência  é  exercida  como  instrumento  de  controle  e  domínio,

inserido em um contexto machista e patriarcal.

No primeiro tipo, a violência física é utilizada pela família, justificada como

meio  necessário  para  impor  o  respeito  e  para  controlar  os  possíveis  “desvios”,

construindo  relações  afetivas  e  emocionais,  diante  das  quais  crianças  e

adolescentes, não tem capacidade de dialogar, e são submetidas as suas regras.

No segundo exemplo, representa uma hegemonia masculina que, através da

violência, busca manter o seu poder de domínio e hierarquia sobre o outro. 

O  espancamento  de  mulheres  constitui  uma  exacerbação  de  um
relacionamento  hierárquico  entre  os  sexos:  a  violência  masculina  é  o
exercício perverso da dominação do macho sobre a fêmea, o uso voluntário
e maldoso da força física constitui o que se poderia chamar de face brutal
da falocracia, ou seja, da hegemonia masculina. A violência física se nutre e
reforça as muitas violências através das quais a sociedade assegura que a
mulher sempre esteja por baixo e não subverta a ordem vigente: a violência
simbólica, a violência psicológica e a violência sexual, por isso a violência
física, na medida em que se trata de violência manifesta, é a ponta visível
de um iceberg de violências sutis disfarçadas. (AZEVEDO, 1985, p.24)

Nessa situação, assim como em muitas outras observadas na pesquisa, a

relação familiar é permeada por relações de poder, nas quais as mulheres, como

também as crianças e adolescentes, obedecem ao homem, tido como autoridade

máxima do núcleo familiar. Dessa maneira, o poder do homem se legitima, seja no

papel  de  esposo  (nesse  caso  ex-esposo),  seja  no  papel  de  pai.  O  patriarcado

apresenta  “justificativas”  para  sustentar  a  situação  de  violência  nas  relações

familiares. 

Em relação à dominação, esta por si só é uma violência simbólica, vez que
instituída pela adesão do dominado ao dominador e à própria dominação.
Apresenta-se para quem é atingido por  seus efeitos,  como uma relação
“naturalizada”.  Ademais,  há  uma  subordinação  que  se  estabelece  como
parte  integrante  das  relações  entre  os  envolvidos  desse  processo
(OLIVEIRA e CAVALCANTI, 2007, p.42)
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O gráfico III apresenta a composição familiar dos casos de meninos vítimas

de violência sexual doméstica e aponta que 34,28% das famílias, são chefiadas por

mulheres.  Essa  expansão  de  mulheres  como  chefes  de  família,  aumenta

consideravelmente o número de famílias pobres na sociedade, por impor a mulher

uma tripla jornada de trabalho, subvalorização do seu trabalho, salários inferiores,

acarretando na feminização da pobreza (FONSECA, 2005).

Uma em cada quatro mulheres que participaram desta pesquisa, já relataram,

segundos dados dos prontuários,  que sofreram algum tipo de violência em seus

relacionamentos anteriores.  Neste sentido,  o  estudo revela que na dinâmica das

relações de gênero nas famílias abusivas, são reproduzidas relações naturalizadas

de subordinação e dominação da mulher e sua prole. 

RENDA FAMILIAR 

Os dados a seguir dizem respeito a renda familiar, segundo a composição de

seus  membros  e  a  quantia  bruta  em  reais  recebida,  divididas  nas  seguintes

categorias: nenhuma renda, abaixo de um salário mínimo, um salário, mais de um a

dois, mais de dois salários a 3, mais de 3 a 4 salários e acima de 4 salários mínimos.
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Ao se observar os motivos pelos quais constatamos a desistência, evasão e a

não notificação dos casos de violência sexual contra meninos, encontramos como

fator essencial, a renda. A renda, na dinâmica de avaliação de abuso sexual, é um

dos  elementos  mais  importantes,  capaz  de  implicar  no  não  prosseguimento  de

famílias no processo avaliativo.

A relação econômica está diretamente imbricada nas possibilidades reais e

materiais para a continuidade da avaliação psicossocial. Famílias de baixa renda,

envolvidas  em  abusos,  têm  menos  condições  de  permanecerem  em  avaliação

diagnóstica  (que  é  demorada,  decorrente  da  análise  minuciosa  dos  indícios

apresentado pelas crianças/adolescentes), que famílias de rendas superiores66. 

A violência, na maioria das vezes, pode estar associada à pobreza, embora a

violência  doméstica  seja  um  fenômeno  “altamente  democrático”,  que  atinge

diferentes  classes  da  sociedade,  a  própria  pobreza  produz  elementos  que

contribuem para o agravamento desse fenômeno.

Pode-se interrogar a realidade, a fim de se tentar descobrir se as condições
materiais  que  caracterizam  a  pobreza  têm  um  peso  significativo  na
produção  da  violência.  Como desencadeadoras  da  violência,  acredita-se
que tenham uma função, como, aliás, tem o álcool. É necessário testar se o
ser humano se habitua às circunstâncias da miséria ou se elas lhe causam
estresse. Se confirmada esta última hipótese, os pobres seriam agentes de
mais violências que os ricos, não por possuírem uma cultura da violência,
mas por vivenciarem, mais amiúde, situações de estresse (SAFFIOTI, 2011,
p.83)

A falta  de  recurso  disponibilizado  por  essas  famílias  vai  muito  além  do

meramente econômico. A pobreza material, de informação e de acesso, isolam as

famílias em espaços geográficos, de classes, que as engessam, e não permitem

possuir recursos emocionais e financeiros para viverem o processo de avaliação e

tratamento da violência sofrida.

A pobreza de acesso e informação,  somada aos diversos fatores  micro e

macroestruturais,  objetivos  e  também  subjetivos,  que  incidem  sobre  a  família

66Essa afirmação, consiste na resposta dada à pesquisa pelo próprio objeto analisado, que coincide
com os demais dados sobre renda e violência doméstica no Brasil. 
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atendida, tais como: desemprego, rompimento familiar, gravidez indesejada, uso e

abuso de substâncias químicas, entre outros, interferem no ciclo de vida de famílias

de baixa renda, que prejudicam cotidianamente os atendimentos psicossociais da

violência.

Como  demonstra  o  gráfico  IV,  83%  das  famílias  de  meninos  abusados

sexualmente, atendidos pelo NACA, apresentam renda que variam de R$ 1 a R$

1.908,00, ou seja, até dois salários mínimos; apenas 17% das famílias apresentam

renda superior a dois salários mínimos.

ESCOLARIDADE

O  nível  de  escolaridade  dos  genitores  reflete  aspectos  relevantes,  que

merecem destaque nessa análise.  Como se observa,  30,95% de pessoas estão

entre o grupo que possuem até a 4ª série do ensino fundamental, se somado aos

que possuem o nível fundamental completo, esse número aumenta para 61,31%, ou

seja, quase 2/3 das famílias atendidas pelo programa, sequer possuem o ensino

médio. Apenas 14,29% das famílias atendidas, possuem ensino técnico ou superior.
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Fonte: MMSG, 2009 - 2016
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É possível afirmar que, a pouca escolaridade se apresenta como um fator de

risco67, que contribui diretamente para a não notificação da violência e incide na falta

de compreensão  objetiva  e  subjetiva  do  processo de  avaliação e  tratamento  do

abuso. Cabe destacar que, quanto maior o grau de escolaridade, maiores são as

possibilidades de acesso aos recursos e informações necessárias para a notificação

da violência sexual e o prosseguimento no processo avaliativo. A notificação de tal

violência depende diretamente do conhecimento que estes genitores/responsáveis

têm a respeito dos serviços de proteção à criança e ao adolescente.

Para Ferreira (2002), no que se trata da violência doméstica contra mulheres

e seus filhos, as famílias que possuem baixa renda e baixa escolaridade, tendem a

se tornar mais expostas aos agravos sociais decorrentes da violência, por inúmeros

fatores que transcendem a dependência econômica, haja vista que essa população

carece de recursos materiais e simbólicos para cessar a ocorrência do abuso. As

famílias que dispõem de maior grau de escolaridade têm uma tendência a serem

mais esclarecidas quanto aos seus direitos e aos meios de garanti-los, o que as

tornam menos tolerantes à situação de violência.

O que  pode  acontecer  é  que  as  pessoas  socialmente  mais  favorecidas
contam  com  recursos  materiais  e  intelectuais  mais  sofisticados  para
camuflarem o problema, como o acesso mais fácil a profissionais em caráter
particular e sigiloso; histórias e justificativas mais convincentes quanto aos
“acidentes” ocorridos com suas crianças e adolescentes;  poder aquisitivo
para burlar a lei etc. (FERREIRA, 2002, p.33)

Mais uma vez é importante advertir que esses fatores não são condicionantes

ou  determinantes,  eles  apenas  apontam  como  o  fenômeno  da  pobreza  e  das

desigualdades alteram a realidade social e fomentam a violência em suas variadas

expressões. 

Dados os apontamentos acima, a pesquisa propõe apresentar os fatores que

67É importante analisar a questão educacional das famílias que sofrem violência, levando em conta
todas as contradições e determinações históricas e contextuais atuais da educação no Brasil. A falta
de escolaridade advém da falta acesso à educação,  que é um fato  histórico,  logo não pode ser
considerada uma escolha.
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contribuem para a incidência da violência e colaborar para a elucidação do aumento

dessa expressão da questão social, que atingem em sua grande maioria famílias de

classe baixa, sem ou com pouca escolaridade.

3.3.2 Homens abusadores, uma realidade cultural.

Em  diversas  pesquisas  realizadas,  nacional  e  internacionalmente,  cujo

objetivo foi  descrever  o gênero dos agressores e qual  relação este tinha com a

criança  vitimada  sexualmente  no  espaço  doméstico,  observou-se  que  essas

violências cometidas, em sua esmagadora maioria, eram perpetradas por homens:

sejam eles pais, padrastos, tios, avôs, dentre outros.

O homem é apontado como o maior  abusador,  tanto de meninas como de

meninos, aparecendo nas estatísticas realizadas por importantes pesquisadores da

temática, como mostra Azevedo e Guerra (1988), Furniss, (1993), Faleiros (2006).

Tomando como exemplo a pesquisa realizada por Saffioti (1997), no Município de

São Paulo, são revelados que 71,5% dos agressores eram pais biológicos e 11,1%,

padrastos.  Portanto,  pai  e  padrasto  foram  responsáveis  por  82,6%  do  total  de

abusos sexuais. Semelhantemente, Flores et. al (1992), em um estudo realizado em

Porto Alegre, constatou que em situações de abusos sexuais contra meninos no

âmbito doméstico e intrafamiliar, 50% dos casos registrados, eram cometidos por

pais e 25% perpetrados por padrastos.

Segundo  outro  estudo  de  Finkelhor,  et.al.  (1990),  quando  comparados  os

abusos perpetrados em meninas e meninos, constatou-se que, os homens eram a

maioria dos autores de abuso, tanto contra meninas (98%) como contra meninos

(83%). Veremos a seguir os dados coletados junto aos prontuários que definem o

gênero dos abusadores.

139



De acordo com o gráfico acima, 92,42% dos casos de abuso sexual contra

meninos atendidos pelo NACA foram perpetrados por homens, apenas 7,58%, foram

cometidos por mulheres. 

Inicialmente,  demonstraremos  a  manifestação  da  violência  sexual  contra

crianças e adolescentes do sexo masculino no espaço doméstico, cujo autor é o

homem, no entanto, a fim de desmistificar certas relações, apontaremos a seguir, os

casos de violência sexual cometidos por mulheres.

A diferença na manifestação da violência sexual entre o agressor masculino e

feminino se manifestam na forma como cada gênero é socializado na sociedade.

Saffioti (1997) expõe que o homem descrito como o “poderoso macho”, importa-se,

exclusivamente com seu próprio prazer e por este motivo, submete o outro aos seus

desejos, ainda que o seu objeto de desejo não seja sujeito desejante (SAFFIOTI,

1997, p.18).

O abuso sexual é caracterizado como uso extremo do poder nas relações de

gênero,  que  submetem  à  outra  parte  (crianças\adolescentes  e  mulheres)  à

dominação. No gráfico a seguir, veremos o vínculo dos abusadores com a vítima, e
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como essa dominação sexual pode ser de caráter patológico: pedófilo ou hebéfilo68,

incestuosa ou fora do núcleo intrafamiliar, hétero ou homossexual.

Salienta-se que não é utilizado nessa pesquisa um perfil único de abusador,

que  seja  capaz  de  explicar  o  fenômeno  da  violência  sexual  doméstica  contra

meninos. O que se propõe nesse item do trabalho é a apresentação das principais

características  do  agressor,  tendo  em  vista  que  há  uma  confusão  generalizada

quanto ao uso do termo pedofilia para toda e qualquer relação abusiva entre adultos

e crianças/adolescentes.

Cabe ressaltar  que nem todas as manifestações da violência sexual  contra

crianças  e  adolescentes  podem  ser  situadas  como  patológicas,  porém  merece

destaque a sinalização de que existem abusos cometidos por adultos (homens e

mulheres) que não se encaixam no perfil de pedofilia, como o caso dos abusadores

situacionais  (SALTER,  2009).  Abusadores  situacionais  são  aqueles  que  não

desenvolvem suas preferências sexuais por crianças ou adolescentes. A criança não

68Segundo o dicionário formal: “é uma orientação ou preferência sexual no qual um adulto tem uma
atração sexual primária por adolescentes. As atividades efebofílicas podem ser fantasiadas durante a
masturbação ou ato sexual com parceiros adultos. A pedofilia (preferência sexual por crianças até a
puberdade)  é  classificada  pela  OMS  (Organização  Mundial  da  Saúde)  como  uma  doença,  já  a
mfimr/il_ia.  não  é  listada  como  doença  ou  desordem  sexual”.
http://wewewecdiania/p.ria/iapfi/rme.l_cn/mecrr/stiaupiain.d//mfimr/il_ia./4901/
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é especialmente o objeto central de sua fantasia, logo esses sujeitos não podem ser

diagnosticados  como  pedófilos.  São  motivados  e  movidos  por  “situações”  que

oferecem a possibilidade de externar seus desejos e vontades sexuais e ocorre em

decorrência  da  fragilidade  da  criança,  da  sua  idade  ou  pela  dificuldade  de  ser

descoberto, etc.

Ao  contrário  dos  abusadores  situacionais,  os  abusadores  preferenciais,

conhecidos como pedófilos69, dispõem de uma condição patológica, cujas ações se

focalizam em vítimas específicas no seu relacionamento com elas ou no cenário na

qual estão inseridas. 

Embora  o  termo  pedofilia  seja  largamente  associado  à  violência  sexual
infantil,  trata-se  mais  precisamente  de  transtorno  parafílico  (e,  para  a
maioria desses autores, não implica necessariamente atos criminosos – na
verdade,  na  maioria  dos  casos  não  há  ocorrência  de  atos  ilícitos).  É
consenso que os portadores de pedofilia podem manter seus desejos em
segredo durante toda a vida sem nunca compartilhá-los ou torná-los atos
reais;  podem casar-se  com mulheres  que  já  tenham filhos  ou  atuar  em
profissões que os mantenham com fácil acesso a crianças, mas raramente
causam algum mal. (SERAFIM, et al.  2009, p. 106)

Para  fundamentar  os  argumentos  apresentados  pela  pesquisa,  quanto  a

condição e características do abusador, foi possível extrair a informação, que dos 55

(cinquenta e cinco) prontuários em que havia dados sobre o histórico do abusador,

apenas 5 (cinco) deles, apresentavam a possibilidade de estarmos lidando com um

possível pedófilo, ou seja, 90% dos casos analisados, tratavam-se de abusadores

situacionais.

Destes 5 casos citados acima, três deles tratam-se de vizinhos maiores de 18

anos de idade, um padrasto e um funcionário da creche. Dentre esses, cabe destacar

o caso de dois supostos abusadores, Sr. J. e Sr. C., que chegaram ao NACA, em

virtude da acusação de abuso sexual contra seus vizinhos; crianças de apenas 07 e

08 anos de idade respectivamente.

69Para  mais  informações,  consultara  a  produção  de  Lanning  KV.  Child  Molesters:  a  behavioral
analysis  –  for  law-enforcement  officers  investigating  the  sexual  exploitation  of  children  by
acquaintance molesters. 4a ed. Federal Bureau of Investigation (FBI); 2001. 
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Ao estudar o histórico do suposto abusador, Sr. J., a equipe interdisciplinar da

instituição, chegou à conclusão que se tratava de um possível70 abusador preferencial

e que este, já havia sido acusado por três outras famílias de crianças vitimadas; uma

dessas  famílias  já  havia  passado  pelo  programa  e  com  base  na  junção  de

informações, puderam chegar aos indícios da violência. 

Das três denúncias de acusação contra o Sr. J., apenas esta última teve um

desfecho quanto a confirmação da violência, o processo avaliativo foi encerrado com

indícios de violência, com parecer da equipe indicando a prática do abuso. Por se

constatar que se tratava de um possível abusador preferencial,  foi  sugerido, para

além  dos  procedimentos  legais,  que  este  fosse  avaliado  por  um  psiquiatra  e,

posteriormente,  acompanhado  por  uma  equipe  multidisciplinar  que  envolvesse

profissionais da psiquiatria, psicologia e serviço social. 

Os abusadores preferenciais possuem características similares na maioria das

situações, no caso do Sr. C., segundo relatos dos prontuários, este também já havia

sido acusado de abuso sexual por parentes próximos, mas a acusação não foi levada

a  polícia  e,  consequentemente,  não  se  teve  procedimento  de  investigação  e

oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. 

Em ambos os casos os agressores residiam em casas alugadas próximas às

vítimas,  possuíam  condição  estável  e  se  aproximavam  da  vítima  por  meio  de

investidas afetuosas e sedutoras e, em algumas vezes, ofereciam bens materiais

(dinheiro  e  presentes)  em  troca  da  sua  aproximação,  sem  despertar  qualquer

suspeita de outros adultos.

Para configurar o comportamento pedófilo como um transtorno mental, a quinta

edição  do  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders71,  emitido  pela

70Por se tratar de uma suspeita de pedofilia, o mais correto nesta análise é utilizar o termo “possível”,
uma  vez  que,  trata-se  de  uma  doença,  de  acordo  com  a  CID-10  (Classificação  Estatística
Internacional  de  Doenças  e  Problemas  Relacionados  à  Saúde),  uma  lista  com  as  doenças
conhecidas e descritas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que precisa ser diagnosticada
por um psiquiatra. 

71American Psychiatric Association (Associação Americana de Psiquiatria).  DSM-5. Disponível  em:
<htpps://docs.google,com/file/d/0BwD-YtZFWfxMbWs2UC1WdWJzZTQ/edit?pli=1>.  Acesso  em:  26
de fevereiro de 2018.

 

143



Associação  Psiquiátrica  Americana,  define  alguns  critérios  que  precisam  ser

observados72.

A-  Durante  um  período  de  pelo  menos  seis  meses,  (o  indivíduo)  teve
fantasias,  impulsos  sexuais  ou  comportamentos  recorrentes  e  intensos
envolvendo atividades sexuais com uma criança (geralmente de 13 anos de
idade ou mais nova); 
B-  (o  indivíduo)  agiu  baseado nesses impulsos  ou fantasias sexuais,  ou
estas causaram notório transtorno ou dificuldade interpessoal; 
C- a pessoa tem pelo menos 16 anos de idade e é pelo menos 5 anos mais
velha que a criança (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2015). 

A pedofilia consiste na repetição compulsiva desta prática, pois trata-se de um

distúrbio  de  conduta  sexual,  de  ordem psicopatológica,  com caráter  obsessivo  e

compulsivo, que já é considerada um fenômeno universal, listada pela CID-10, na

qual  adultos  apresentam  uma  atração  sexual,  exclusiva  ou  não,  por  crianças  e

adolescentes (ARAÚJO, 2004). 

Por tratar-se de uma parafilia, que é caracteriza-se por anseios, fantasias ou

comportamentos sexuais recorrentes e intensos, envolvendo objetos, atividades ou

situações  incomuns,  tais  condutas  podem  causar  sofrimento  clínico  e  prejuízos

significativos nas atividades sociais ou ocupacionais do indivíduo (SERAFIM, et al.,

2009). 

Algumas dessas parafilias como o caso do exibicionismo,  do voyerismo,  do

sadismo e masoquismo sexual, consideradas um padrão de conduta desviante, ou

seja,  incomum  e  diferente  da  maioria,  são  mais  aceitáveis  e  toleradas,  e  não

configuram crime na maioria dos países, qual motivo então, faz com que a pedofilia

traga tanta repulsa a sociedade? 

Numa  tentativa  de  resposta  à  questão  levantada  anteriormente,  Breier  e

Trindade (2013) vão dizer que a conduta do pedófilo, a ação em si praticada, não se

limita a si mesmo, mas agride a toda comunidade, por se tratar de um “outro” que não

possui  capacidade cognitiva e é privado de anuência:  a  criança.  Dessa maneira,
72É necessária atenção com o uso do referencial norte-americano. Além do referencial sistêmico e de
historicamente  tentarem  criar  um  “tipo  ideal”,  como  nos  estudos  Weberianos,  há  também  os
resquícios de concepções eugênicas presentes em alguns estudos.

144



considerando que o comportamento abusivo de um pedófilo, compromete e prejudica

a integridade física, moral e psicológica de outro ser humano, faz-se necessária a

intervenção do Estado. Sintetizam os autores Breier e Trindade:

De  fato,  na  medida  em  que  pulsões  internas  do  indivíduo  alteram  as
condições  de  vida  de  outras  pessoas,  ou  categorias  de  pessoas,  como
crianças  ou  adolescentes,  torna-se imperativa uma censura,  um juízo de
reprovabilidade, uma resposta social e jurídica. Essa intervenção, do ponto
de vista social e antropológico, pertence ao registro das interdições, pois o
desejo privado encontra satisfação no amplo campo social, onde valores e
princípios  reclamam defesa  em favor  do outro  individual,  a  criança,  mas
também da organização da vida em sociedade. Nesse aspecto, o que era
originariamente interno e psicológico passa a ser, também, externo e jurídico
(BREIER e TRINDADE, 2013. p.36). 

Para além dessas parafilias conhecidas, toleradas ou não, cabe destacar uma

que  pouco  é  citada  e  observada  quando  se  trata  de  abusos  sexuais  infanto-

adolescentes, a chamada hebefilia (ou efebofilia). Essa parafilia é a atração sexual de

um adulto por um adolescente, que compreendem a faixa etária que vai dos 12 aos

15 anos de idade. 

A hebefilia não pode ser confundida com pedofilia, as consequências jurídicas e

sociais dos atos praticados com menores de idade pubescente, se diferem dos atos

praticados com adolescentes, dessa maneira, a hebefilia, em muitas sociedades, é

admitida como uma prática cultural aceitável e enquanto a pedofilia é tratada com

repulsa e estranhamento. 

A divisão conceitual de abusadores sexuais situacionais e preferenciais nesta

pesquisa  se  faz  extremamente  necessária,  pois  a  identificação  do  perfil  dos

abusadores  é  de  grande  importância  para  a  sociedade,  pois  permite  um

esclarecimento e fomenta a proteção de seus agentes, além de contribuir para o meio

científico, fornecendo elementos para a apreensão dessa temática, tendo em vista,

que  grande  parte  das  pesquisas  relacionadas  à  pedofilia  e  abusos  sexuais

situacionais, prioriza a vítima. 

Os abusadores sexuais não estão dentro de um perfil psicológico único, embora

haja uma tentativa em se debruçar na identificação do perfil desses agressores, as
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pesquisas relacionadas à temática requerem melhor validação científica.

O abuso sexual deve ser visto não somente como uma questão biológica, nem

mesmo, patológica ou social, mas como um fenômeno multidimensional, que incluem

aspectos  históricos,  socioculturais  e  psicológicos.  Dessa  maneira,  o  estudo  dos

abusadores,  se  faz  ainda  mais  necessário,  tanto  na  esfera  psiquiátrica  ou  da

psicologia forense, quanto de áreas em comum, da sociologia, da antropologia e do

serviço  social  que,  em  atuação  conjunta,  contribuem  para  a  determinação  da

capacidade de entendimento e autocontrole dos abusadores.

3.3.2.1 Mulheres Abusadoras, um assunto pouco abordado.

Como apresentado  nesse  estudo,  a  grande  maioria  dos  casos  de  violência

doméstica  é  perpetrada  por  abusadores  situacionais  do  gênero  masculino,

representando 92,42% dos casos, tendo como o maior abusador o pai. Não obstante,

cabe salientar que abusos sexuais, de ordem preferencial ou situacional, podem ser,

também, cometidos por mulheres. 

É  sobre  essa  parcela  de  7,58%  de  abusadoras  mulheres  que  queremos

discorrer e analisar nesse momento. Numa pesquisa elaborada por Russel, em 1984,

os  dados  apontaram que  abusadoras  mulheres  foram responsáveis  por  5% dos

casos de abusos sexuais intrafamiliares incestuosos e por 4% dos abusos extra-

familiares.  Esta  e  outras  pesquisas  realizadas  tendem a  mostrar  que  os  abusos

sexuais cometidos por mulheres têm um baixíssimo nível de notificação.

Num desses estudos realizados por Russel (1984), os dados apontaram que

28% dos homens foram abusados por mulheres e quando se tratava de mulheres

mães que abusaram dos seus filhos, outros estudos desse mesmo autor, revelaram

que 43% dos casos de incesto se dava entre a mãe e o filho do sexo masculino.

Ainda  é  um  tabu  muito  grande  quando  se  discorre  sobre  abusos  sexuais

domésticos contra crianças e adolescentes cometidos mulheres e quando se trata de

mãe  esse  tabu  toma  proporções  ainda  maiores.  Tem-se  no  senso  comum  que
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mulheres não abusam, pois, na dinâmica sexual, a mulher não pode ser o sujeito

ativo da relação e a esta lhe cabe apenas o papel passivo. Munro (2002) alega que o

abuso sexual perpetrado por mulheres não é aceito em muitas culturas e, em virtude

de  estarmos  inseridos  em  sociedades  patriarcais,  os  homens  estão  sempre

desejosos  por  sexo,  numa  posição  ativa,  enquanto  as  mulheres,  submissas,

aguardam numa posição passiva.

Alguns  elementos  dessa  dinâmica  são  extremamente  perversos  e

contraditórios. Se, por um lado, a sociedade não admite a possibilidade de um abuso

sexual ser cometido por uma mãe, o que gera um mito em torno da questão, bem

como a negligência de fatos e o silenciamento da vítima, por outro lado, em muitas

culturas os meninos são iniciados sexualmente por mulheres de faixa etária mais

elevada, sem que haja espanto algum dessa situação. 

Nos  casos  de  abusos  sexuais  realizados  por  mulheres  mães,  além  das

questões  culturais  e  sociais  já  elencadas,  alguns  fatores  contribuem  para  não

identificação  dos  casos  de  abusos  e,  consequentemente,  para  a  não  notificação

destes  tais  como:  a  prestação  dos  cuidados,  que  à  mulher  é  frequentemente

atribuído, permitindo a ocultação de situações abusivas, assim como, a proximidade

afetiva  emocional  com  a  vítima,  e  a  imperceptibilidade  que  muitas  crianças  e

adolescentes possuem dos fatos vivenciados.

Ainda segundo Munro (2002), os efeitos do abuso sexual perpetrado pelo pai se

manifestam de modo mais ameaçador, contudo, quando se trata de abuso sexual

perpetrado  pela  mãe,  as  consequências  desse  abuso  apresentam características

devastadoras para a criança.

Quando os abusos são cometidos por pessoas que integram o núcleo familiar

ou estão inseridos em relações afetivas mais próximas como mães, tias, irmãs, avós,

o silêncio, comumente visto em situações de abusos de crianças e adolescentes, são

ainda mais perturbadores, sendo muitas das vezes quebrados apenas em espaços

psicoterapêuticos, quando a vítima se torna adulta. 

No que corresponde a idade das mulheres abusadoras, os estudos apontam
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que grande parte das abusadoras estão situadas na faixa etária que vai dos 26 aos

36 anos de idade, diferentemente dos abusadores homens, que compreende a faixa

etária média que vai dos 30 aos 45 anos (WANDIVER e WALKER, 2002).

Nesta pesquisa, em consonância com o que apontam os demais estudos, a

faixa  etária  de  mulheres  abusadoras,  situa-se  entre  os  18  e  30  anos  de  idade,

conforme  gráfico  acima.  Essa  faixa  de  idade,  ligeiramente  menor  que  a  dos

abusadores homens, está associada, segundo alguns autores, a coação da qual a

mulher é submetida pelo seu parceiro e que imputa sobre ela o dever de não o

desagradar, mesmo que para isso coloque em risco a sua prole73 (FALLER, 1987).

Há que se considerar que ainda que a mulher esteja submetida a uma relação

de  exploração-dominação  e  submissão  ou  distante  dessa  cadeia  relacional,  esta

pode desempenhar o papel do patriarca, e sobretudo, executar tal violência.

As  mulheres  como  categoria  social  não  têm,  contudo,  um  projeto  de
dominação-exploração dos homens. E isto faz uma gigantesca diferença.

73Exclui-se nesse caso, a condição parafílica à que a mulher pode estar submetida. Embora não se
suprima essa possibilidade, em uma análise comparativa realizada por Wackefield & Underwager
(1991), entre homens e mulheres abusadores de crianças e adolescentes, as mulheres apresentam
menores propensões para apresentarem diagnósticos de pedofilia,  uma vez que seus atos estão
relacionados em grande escala à motivações emocionais, que por preferência sexual. 
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Com relação  a crianças  e  a  adolescentes,  também as  mulheres  podem
desempenhar, por delegação, a função patriarcal. Efetivamente, isto ocorre
com frequência. No processo de edipianização das gerações mais jovens,
mães, professoras, babás, para mencionar apenas alguns destes agentes,
exercem a função do patriarca (SAFFIOTI, 2001, p.116).

Importa  destacar  que  é  nesse  contexto  que  melhor  se  compreende  a

contribuição das mulheres para a produção da violência de gênero, pois, como afirma

Saffioti (2001, p. 119) “trata-se de um fenômeno que atua aquém da consciência74, o

que exclui a possibilidade de se pensar em cumplicidade feminina com homens no

que tange ao recurso à violência”. Isso se dá porque “o poder masculino atravessa

todas  as  relações  sociais,  transforma-se  em  algo  objetivo,  traduzindo-se  em

estruturas hierarquizadas, em objetos, em senso comum”.

Ressalta-se ainda o aspecto da coação e coparticipação trazida por  Faller

(1987), pois esse fato coaduna com os dados dessa pesquisa. Segundo informações

do prontuário, de todas as ocorrências de mulheres abusadoras, apenas uma não se

vê a coparticipação do homem, as demais, tratam-se de abusos denunciados contra

mãe e pai, mãe e padrasto e madrasta e pai.

Em  relação  ao  abuso  sexual  cometido  por  mulheres,  alguns  elementos

contribuem para a difusão da violência, são apontados como fatores de risco: o baixo

nível socioeconômico; contexto familiar disfuncional com presença de maus tratos na

infância, inclusive sexuais, físicos e negligência; exposição a situações de violência

doméstica, que provocam dificuldades a nível biopsiquicossocial, caracterizado por

baixa  auto-estima,  isolamento  social,  dependência  afetiva,  abusos  de  substância

químicas, além de psicopatologias associadas (FALLER, 1987).

No contexto da relação abusiva, as mulheres que vivem um relacionamento

74Saffioti  faz ressalvas consideráveis  quando a ação do patriarcado “Faz-se necessário,  contudo,
atentar para o fato de que a indeterminação parcial  dos fenômenos sociais deixa espaço para a
operação  de  esquemas  cognitivos  capazes  de  tornar  transparente  a  tela  que  o  androcentrismo
interpõe entre a sociedade e as mulheres. Isto equivale a dizer que nem todo o conhecimento é
determinado pelas lentes do gênero. Graças a isto, mulheres podem oferecer resistência ao processo
de exploração-dominação que sobre elas se abate e milhões delas têm procedido desta forma. Não
apenas no que concerne às relações de gênero,  mas também atingindo as interétnicas e as de
classes, pode-se afirmar que mecanismos de resistência estão sempre presentes, alcançando maior
ou menor êxito. (SAFIOTTI, 2001, p. 119-120).
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opressivo tendem a estarem mais  propensas ao cometimento  de um abuso.  Em

situações de coparticipação, na companhia de um co-ofensor do sexo masculino, se

verifica  que  o  número  de  vítimas  cresce  significativamente,  assim  como  a

possibilidade das vítimas serem de ambos os sexos (FALLER, 1987). 

Por fim, como nos diz Pinto Junior (2003), dentro dessa dinâmica abusiva entre

mulheres e crianças/adolescentes é fundamental que se possam trabalhar os mitos,

tabus e fobias para uma melhor compreensão e entendimento de uma problemática

violência  sexual  doméstica  contra  meninos  que,  por  várias  razões,  vêm  sendo

negligenciada  há  muito  tempo por  profissionais,  pesquisadores  e  pela  sociedade

como um todo.

3.3.2.2 Abuso sexual cometido por crianças e adolescentes: uma relação

de vítima e algoz.

Diante das experiências de trabalho e de pesquisa um dado chamou a atenção,

o número de situações envolvendo pessoas com menos de 18 anos de idade, na

qualidade de autores de abuso ou por comportamento considerado inadequado com

outra criança ou adolescente. O gráfico VII, que discorre sobre o vínculo do suposto

abusador com a vítima, aponta que 15,27% dos casos diz respeito a meninos entre

08 e 17 anos de idade. Esse segmento, em dados percentuais, só perde para os

pais que representa 27,77% dos casos de abuso.

Dentro desses 15,27% de casos relacionados entre crianças e adolescentes,

estão incluídos os jogos sexuais, comportamentos inadequados e o abuso sexual

propriamente  dito.  Para  delinear  com  mais  precisão  a  pesquisa,  foi  feito  um

levantamento dentro desse quantitativo de ocorrências de meninos que cometeram

algum  tipo  de  “abuso”  e  chegamos  à  conclusão  de  que  apenas  02  casos

correspondiam ao que a literatura considera como jogos sexuais,  os demais,  04

casos, considerados comportamentos inadequados e, 05 casos, de violência sexual

propriamente dita.
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Para  chegar  a  essas  informações  foi  realizada  uma  minuciosa  leitura  nas

evoluções de cada prontuário, sendo possível alcançar os elementos constitutivos de

cada ocorrência. Em determinados momentos se fez necessário retomar a literatura

sobre  abuso,  para  realizar  uma  análise  mais  apropriada  e  adequada  de  cada

situação. Nos tópicos a seguir deste trabalho, pode-se observar com mais precisão o

que constitui o que chamamos jogos sexuais e comportamentos inadequados. 

Consideramos jogos  sexuais  como algo  inato  a  fase  infantil  e  espontâneo,

proveniente da idade e da descoberta da sexualidade na infância, não como um

comportamento abusivo ou violento. Em relação aos comportamentos inadequados,

considera-se  este  como  um  ato  abusivo  e  expressão  da  violência  sexual  que

precisam ser observados e acompanhados, não apenas na perspectiva da vítima,

mas também, daquele que comete a violência.

A discussão das características daquele que comete o abuso sexual é útil para

que se possa compreender a dinâmica da violência, pois a sua apreensão auxilia no

planejamento de políticas públicas específicas de prevenção e ações terapêuticas às

vítimas.

Quando  se  trata  de  um  abuso  sexual  ou  comportamento  inadequado

perpetrado  por  uma  criança  ou  adolescente,  há  que  se  considerar  algumas

questões, uma delas é que os comportamentos abusivos por um desses segmentos

podem revelar um possível abuso sofrido.

A observação como modo de aprendizado permite uma criança ou adolescente

reproduzir  comportamentos  que  tenha  testemunhado  ou  vivenciado.  Segundo

Burton,  Miller  e  Shill  (2002,  p.109),  comportamentos  aprendidos  a  partir  desse

método, “incluem padrões verbalizados de pensamentos e emoções exprimidos pela

pessoa  que  é  o  modelo  e  que  estão  sujeitos  à  interpretação  da  criança  que

testemunha [ou vivência]”.

Comportamentos  abusivos  ou  inadequados,  praticados  por  crianças  e

adolescentes,  podem  estar  ligados  também  as  constantes  atitudes  negativas  e

repulsivas  de  adultos  em relação  a  expressão  da  sexualidade  infanto  juvenil.  A
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ausência  de  diálogo  e  a  falta  de  comunicação  sobre  o  tema,  a  hostilidade  e  a

correção  de  comportamentos  sexuais,  os  julgamentos  morais  e  religiosos  sobre

masturbação,  a  brutalidade  e  a  coerção  no  que  tange  às  práticas  sexuais,  são

fatores que podem estimular, direta e indiretamente, a prática da violência sexual.

Na  produção  de  Faleiros  (2006),  Pinto  Júnior  (2003),  Furniss  (1993)  são

elencados  outros  elementos  que  contribuem  para  a  difusão  de  determinados

comportamentos abusivos que estão associados ao ambiente familiar ou social em

que a criança está inserida. Em ambientes onde inexistem limites relacionados à

sexualidade ou onde as condutas das pessoas são altamente sexualizadas, com

demasiada  exposição  à  pornografia  ou  naturalização  de  experiências  relacionais

abusivas,  pode-se produzir  na  criança ou no adolescente  uma superestimulação

sexual difícil de lidar. Segundo Johnson e Feldmeth (1993), os motivos pelos quais,

crianças  e  adolescentes  podem adotar  comportamentos  sexuais  não-normativos,

podem estar associados a relações traumáticas,  vivência de uma relação sexual

abusiva ou confusão sobre o significado da sexualidade e da vitimização. 

Tudo  parece  indicar  [...]  que  muitos  homens  que  foram  violentados
sexualmente por outro homem mais velho acabam por reproduzir esta forma
particular de abuso. [...] E o abuso, além dos benefícios que traz, é também
uma forma de exorcismo, uma conjuração da desgraça vivida anteriormente
(WELZER-LANG, 2001, p.464). 

Como exemplo dessa relação entre vítima versus algoz, em que meninos estão

submetidos,  quando  se  trata  de  abuso  sexual  entre  crianças  e  adolescentes,

apresentamos  um  caso  encontrado  nos  registros  institucionais  do  NACA  que

corrobora para encadeamento e a correlação entre a violência sofrida e a violência

praticada. Cabe sinalizar que a presença de atividade sexual durante a infância não

pode, por si só, ser considerada um indicador de vitimização sexual pré-existente ou

reprodução de práticas  sexuais  vivenciadas.  Nesse sentido,  há  que se  observar

outros fatores relacionados.

O caso a seguir diz respeito a um abuso sexual cometido por três crianças uma

de 09 anos e duas de 08 anos de idade contra um menino também da mesma faixa
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etária. O que nos chamou a atenção na atividade sexual praticada contra o menino,

ao  avaliar  o  caso,  foram  os  atos  de  violência  física  e  psicológica  impetrados.

Avaliado  como  violência  sexual  pela  equipe  interdisciplinar,  o  caso  excedeu  a

relação natural dos jogos sexuais, quando foi constado pela fala da criança vitimada,

que as outras crianças que o violentaram, o amarraram junto a uma cerca de arame

farpado, impedindo de se soltar e, neste momento, cometeram o abuso sexual com

a introdução do pênis no ânus da vítima. 

Nota-se que, o caso acima discutido, apresenta elementos fundamentais que o

caracteriza  como  violência,  haja  vista,  a  imposição  da  força  e  da  dominação

subscrita numa relação de poder.

Além da criança que foi  violentada,  apenas um abusador  foi  atendido pelo

programa NACA e,  nos  registros  do  prontuário,  foi  possível  identificar  que  esse

menino “abusador”, já havia sido vítima de abusos sexuais e físicos duas vezes pelo

pai.  Como  já  relatado,  algumas  pesquisas  apontam  para  a  possibilidade  de

reprodução de determinadas violências, todavia, carecemos de estudos profundos e

detalhados sobre o tema, que permita afirmar tal interdependência.

O constrangimento do qual crianças e adolescentes do gênero masculino são

submetidos através da prática do abuso sexual é parte de um modo de socialização,

cuja  violência  dos  homens  contra  outros  homens,  desde  a  infância,  implica  na

interiorização desse fenômeno, e se reverbera no aprendizado de como reproduzir

essa violência, não apenas contra outros homens, mas contra mulheres, crianças e

adolescentes, perpetuando os estímulos para disseminação continuada da violência.

Nesta relação em que crianças e adolescentes figuram-se entre os agressores,

destaca-se a reflexão acerca do processo de aprendizagem, cujas descobertas e

dúvidas quanto  ao tema da sexualidade,  acabam por  ditar  o  comportamento  do

jovem.  Para isso,  se fazem necessários projetos e programas que abordem tais

questões e considere os perigos e as condições precárias a que estes jovens estão

expostos. 
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3.3.3 Meninos Vítimas de Violência.

Nesse tópico, objetiva-se falar das vítimas do abuso sexual e compreender se

há alguma característica que leva a um perfil de crianças e adolescentes suscetíveis

a  essa  violência,  além  das  consequências  dos  abusos  e  sintomas  por  eles

apresentados.

Sabe-se que o modelo de masculinidade hegemônico impõe certas restrições

emocionais, que impedem que o menino transcenda a situação abusiva. Há uma

vigilância  psicológica,  comportamental  e  social  frequente  contra  tudo  aquilo  que

esteja  associado  à  passividade,  infligindo  sobre  a  vítima  um  ato  de  violência

constante.

Segundo Kaufman (1987, p. 595), “o bloqueio e negação contínua, consciente

ou inconsciente da passividade e todas as emoções e sentimentos que o homem

associa à passividade – medo, dor, tristeza, constrangimento – é uma negação de

parte do que somos” e percebe-se que a supervalorização dessa negação é uma

das causas do baixo número de notificação de abuso sexual contra meninos.

Embora haja poucos dados sobre abuso sexual contra meninos, disponíveis

nas  pesquisas  realizadas,  assim  como,  pouca  produção  de  materiais  com

aprofundamento teórico e metodológico sobre o assunto, a partir deste trabalho, foi

possível chegar a conclusões importantes que seguem abaixo. 

Na  literatura  específica  sobre  violência  sexual,  não  há  perfil  específico  de

crianças e adolescentes vítimas desse tipo de abuso. Todavia, estudos e pesquisas

apontam  que  existem  fatores  de  riscos  que  contribuem  para  a  incidência  da

violência, como residir somente com a mãe ou outro parente do sexo feminino, ou

com  nenhum  dos  pais,  possuir  pais  recasados  ou  separados,  genitores  ou

responsável que possuam problemas com uso abusivo de álcool e outras drogas,

dentre  outros,  são  considerados  comportamentos  ou  fatores  que  alimentam  as

estatísticas dos casos de abusos sexuais domésticos e intrafamiliares (HOLMES e

SLAP, 1998). 
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Como  apontado  no  tópico  anterior,  a  análise  das  famílias  envolvidas  em

situações de abuso, além dos comportamentos individuais; fatores socioeconômicos,

como pertencimento a camadas sociais de níveis mais baixos e baixa escolaridade;

foram identificados outros elementos de predisposição para abusos, como a idade.

Esses elementos não só aparecem nessa pesquisa, como em inúmeros estudos de

revisão bibliográfica sobre o assunto. 

IDADE DA VÍTIMA

Com relação  à  idade  da  vítima  de  abuso  sexual,  verifica-se  em pesquisas

internacionais,  que meninos com menos de seis  anos estariam mais expostos à

violência sexual intrafamiliar, enquanto meninos acima de 12 anos, estariam mais

sujeitos aos riscos de violência sexual extrafamiliar (HOLMES e SLAP, 1998).

No Brasil, algumas pesquisas elaboradas sobre o perfil das vítimas de abuso

sexual, apontam que a há uma tendência de que as vítimas sejam meninos de até

12 anos de idade75. O CECRIA (Centro de Referência da Criança e do Adolescente)

de Ribeirão Preto, São Paulo, realizou um estudo no ano 2000, que demonstrou que

esses dados acompanham essa tendência (FERRIANI et al., 2004).  

 Estudos emitidos por Inoue e Ristum (2008), no período entre dezembro de

2001 e agosto de 2004, descreveram que, dos protocolos de atendimento de um

programa estadual de denúncia e assistência à vítima da Bahia, de um total de 200

protocolos de casos envolvendo o sexo masculino, 185 foram referentes a casos de

meninos de até 12 anos.

Vejamos a seguir o que indica nosso trabalho.

75É possível encontrar esses dados nos estudos realizados por Campos et al., 2005; Martins e Jorge,
2010.
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Como podemos observar, nos dados coletados nos prontuários pesquisados,

há  uma  prevalência  de  meninos  vítimas  de  abuso  sexual  na  faixa  etária  que

compreende dos 4 a 9 anos de idade, o que respalda os demais dados coletados

nas  pesquisas  apresentadas.  Dos  200  casos  de  abuso  sexual  contra  meninos,

registrados de 2009 a 2016, pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo, através

do programa NACA, 83,33% são de meninos entre 0 e 12 anos de idade, apenas

17,67% corresponde ao público adolescente, na faixa etária que vai dos 13 aos 18

anos incompletos.

Alguns  autores  e  pesquisadores  sugerem  que  a  explicação  para  a

predominância  da  faixa  etária  até  12  anos,  entre  meninos  vítimas  de  violência

sexual, está diretamente ligada ao seu desenvolvimento físico e cognitivo. Quanto

maior a idade, há maior capacidade cognitiva de entendimento do que é certo ou

errado. Desta maneira,  crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual,  podem

diferenciar interações sexuais inadequadas, das interações sexuais esperadas.

Outra  característica  que  atua  como  inibidor  de  abusos  está  comumente

presente em meninos acima de 12 anos de idade, que é a força física adquirida,

capaz de intimidarem possíveis autores de cometerem a violência sexual. Furniss

(1993) revela que o abuso sexual perpetrado em crianças entre 0 a 8 anos de idade
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podem trazer  problemas  psicossomáticos,  que  além de  fomentar  conhecimentos

sexuais inadequados para sua idade, o abuso pode provocar dores físicas, falta de

ar, perturbações no sono, problemas com alimentação, entre outros.

Alguns autores e pesquisadores das áreas médicas e sociais constatam que a

relação  abuso/faixa  etária  contribui  para  manifestação  de  sintomas  físicos,

psicológicos e comportamentais, que se diferenciam de grupos etários para grupos

etários. Veremos este assunto nos tópicos a seguir.

3.4 A Dinâmica da Relação do Abuso Sexual contra Meninos

Embora cada caso de violência sexual  contra crianças e adolescente seja

único, estes compartilham padrões de ocorrência cuja dinâmica abusiva tende a ser

comum a todos os casos. Na dinâmica das relações abusivas vê-se presente cinco

fases características (SGROI et al., 1982). A primeira delas ocorre na sujeição da

vítima pelo abusador, quando este, busca se aproximar da criança\adolescente, a fim

de estreitar os laços de afinidade e confiança, chamada fase do engajamento. Essa

fase é marcada inicialmente pela oferta de presentes e vantagens pelo agressor à

vítima, que em seguida, tende a iniciar progressivamente as interações sexuais. 

Na segunda fase ocorrem as interações sexuais, ou seja, o momento do abuso

sexual em si, que se estabelece inicialmente com pequenos contatos físicos, com

menos  contato  íntimo,  que  torna  imperceptível  aos  olhos  da  vítima  o  momento

abusivo. Esses contatos vão progredindo com o passar do tempo e da confiança

adquirida pelo abusador, até culminar em contatos mais íntimos, com o sexo oral e o

intercurso sexual com penetração (SGROI et al., 1982).

No momento da interação sexual, alguns padrões costumam ocorrer. É comum

observar que o agressor,  no momento abusivo, evita estabelecer contato visual e

verbal com a vítima, buscado perpetrar a violência em locais escuros, sem contato

externo,  permitindo  que  a  vítima  fique  confusa  em  seus  estímulos  sensoriais  e

emocionais de dor, prazer e satisfação. Nem toda relação abusiva envolve a violência
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física  e  provoca  dor  na  vítima.  Como ressalta  Hunter  (1991),  algumas situações

abusivas podem estimular o prazer e provocar sensações prazerosas, mesmo que a

vítima esteja amedrontada ou mentalmente confusa.

Ainda que haja, na interação sexual, a presença da violência física, meninos

podem experimentar a ereção e até a ejaculação. Isso ocorre porque os estímulos

sexuais  provocam  excitação  fisiológica  natural  do  corpo  (SANDERSON,  2005).

Importa  esclarecer  mais  uma vez  que,  qualquer  prazer  que  o  menino  vítima  de

violência sexual possa experimentar, não ocorre porque a vítima quis ou desejou. O

fato de haver ereção e ejaculação em determinadas situações, são encaradas pela

sociedade como desejo  e apreciação do abuso,  fazendo com que as vítimas se

sintam ainda mais culpadas e se autodepreciem.  No entanto, o objetivo da violência

sexual é exclusivamente um ato de poder e satisfação sexual do agressor em face do

corpo de uma criança.

A terceira etapa da dinâmica abusiva corresponde na exigência do segredo

dos atos praticados pelo agressor. Uma vez que a criança percebe que a interação

sexual entre ela e o abusador é algo considerado ruim ou inadequado, tende a sofrer,

e  são  perceptíveis  nesses  casos  os  sentimentos  de  tristeza,  raiva  e  depressão

(SGROI  et  al.,  1982).  Para  que  não  haja  a  descoberta  da  violência  sexual,  o

abusador exige da criança/adolescente o segredo das relações sexuais cometidas e

busca omitir o abuso e garantir a sua manutenção, para isso, utiliza-se de ameaças à

vida do menino e à vida de seus familiares.

A “síndrome  do  segredo”  denominada  por  Furniss  (1990),  que  se  insere

justamente nesta fase:  consiste na sedução e posteriores ameaças à criança ou

adolescente, impedindo-os de revelarem o abuso sexual sofrido. Essa imposição de

pacto  de  silêncio  e  segredo,  se  dá  sob  a  ameaça  da  vítima  ser  considerada

responsável pelo “término do casamento dos pais, desintegração familiar, prisão do

abusador, expulsão da criança do lar, sua morte ou mesmo do próprio descrédito da

palavra do menor” (DOBKE, 2001, p.33). 

Segundo  a  literatura  especializada  na  dinâmica  da  violência  sexual,
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costumam acontecer o que Furniss (1990) e alguns teóricos chamam de Pacto de

silêncio, que consiste no enfrentamento por parte da vítima, de três tipos de reação

por parte de seu interlocutor:

 Não  receber  crédito,  afirmando-se  que  ela/ele  fantasiou  ou  inventou  a

experiência;

 Seu dano pode ser minimizado, ou seja, surge o discurso implícito de que não

houve nenhum prejuízo e que é preferível esquecer o assunto;

 Pode ser responsabilizada pelo crime, dizendo-se que a vítima estava “pedindo

para que isso ocorresse”.  Afinal,  é comum ver o abusador  imputar em suas

vítimas, mesmo crianças, a insinuação, a sedução e a decisão do ato sexual,

recusando  para  si  a  responsabilidade  pelos  acontecimentos  (BANDEIRA;

ALMEIDA, 1999). 

A revelação da violência ocorrida, marca a quarta fase da dinâmica abusiva e

ocorre geralmente na adolescência, quando a vítima já não suporta mais conviver

com aquela situação. A revelação do abuso sexual pode se dar de modo acidental ou

intencional76. 

Nessa fase da revelação,  há sobre a criança ou adolescente uma enorme

pressão exercida pelo abusador para que ela não revele o abuso e, uma vez que

revelado,  é  comum observar  um movimento  da família  para manter  oculta  e  em

segredo a situação, por isso, tendem a não notificarem a violência. Essa estrutura de

segredo provoca na vítima, dúvidas e falta de confiança no adulto, ao ver que contar

sobre o abuso não cessou a violência ou não afastou o agressor de cometer outras

possíveis investidas.

Na quinta fase ocorre o encobrimento e invalidação do abuso sexual por parte

da vítima. Ao perceber que não é possível cessar o ato abusivo, as vítimas tendem a

se reconciliarem com a violência e não vêem possibilidades de cessá-las e, para isso,

76Existem muitos questionamentos quanto a revelação tardia da violência sexual por parte da vítima, a
literatura aponta que essa demora está associada ao papel que o agressor desempenha na família,
em  sua  maioria,  pais  e  provedores,  dos  quais  as  vítimas  são  dependentes  financeira  e
emocionalmente.
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são  pressionadas  a  se  retratarem  negando  a  ocorrência  da  violência  sexual

vivenciada.

Após o momento da supressão do abuso é possível ver nas vítimas da violência

comportamentos autodestrutivos, consumo de álcool e outras drogas, e até mesmo

tentativas  de  suicídio  (FINKELHOR,  1984),  isso  se  dá  porque  as

crianças/adolescentes sofrem com a estigmatização e com as conotações pejorativas

atribuídas a elas. 

Assim como Sgroi et al. (1982) propuseram um modelo de dinâmica da violência

sexual dividido em fases, que visa explicar a ocorrência do abuso, Spiegel (2003),

sugeriu  um  modelo  específico  para  casos  de  violência  sexual  contra  meninos,

composto por sete categorias.

O modelo de Spiegel (2003) não se diferencia bruscamente do modelo proposto

por  Sgroi  et  al  (1982).  As  três  primeiras  etapas  de:  sujeição,  violência  sexual  e

encobrimento propostas pelo autor, são similares às fases de engajamento, interação

sexual e fase do segredo de Sgroi et al. (1982). A fase da invalidação e reconciliação

se assemelham a fase da supressão e negação da violência, no entanto, Spiegel

propõe  ainda  duas  outras  categorias:  a  compensação,  que  se  baseia  num “self

compensatório” (SPIEGEL, 2003, p.207), que são posturas adotadas por meninos

vítimas,  que  buscam  uma  tentativa  de  adequação  entre  ser  um  menino\homem

violentado, subjugado e dominado e ser um menino/homem que necessita manter um

status desejado pela sociedade de força, coragem e virilidade e a outra categoria

proposta por Spiegel (2003) é a “continuidade”, que trata-se do retorno contínuo das

outras categorias, até que a violência sexual seja revelada e validada.

A dinâmica  abusiva,  especialmente  a  intrafamiliar,  seja  contra  meninos  ou

meninas, tende a ser complexa, pois inclui diversos fatores que estão envolvidos em

sua manutenção. 

Quando se trata de abuso sexual contra meninos, a negação por parte vítima da

ocorrência da violência, está associada à tentativa de adequar as suas experiências

abusivas  às  percepções  culturais  e  sociais,  da  qual  o  menino  “não  pode  ser
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considerado vítima”,  ou seja,  não pode estar sujeito a um ato de vulnerabilidade,

dominação e agressão por parte de um outro. 

Estudos propostos por Sebould (1987) apontam que os aspectos socioculturais

estão intrinsecamente ligados a negação da violência sexual  por  parte  da vítima

masculina. A inaceitabilidade de que um menino ou homem seja considerada vítima

de violência sexual, a percepção equivocada de que as vítimas sejam ou possam se

tornar gays, além de sentimentos ambíguos sobre a sexualidade, isolamento social

ou  que  meninos  sejam raramente  vítimas,  contribuem para  o  prolongamento  do

abuso.

Segundo Furniss (1993), os abusos sexuais repetitivos geram na vítima uma

dinâmica  que  as  mantêm  como  “anestesiadas  ou  enfeitiçadas”,  presas  numa

armadilha da qual a vítima não pode e não sabe como lidar. Essa se solidifica na

medida que outros rituais são inseridos nessa dinâmica, como o segredo, o silêncio,

a chantagem e a barganha. 

Vale ressaltar  que o contato abusivo intrafamiliar,  configura,  na maioria  das

vezes, relações incestuosas, em que o que está em jogo nessa relação é o vínculo

entre pai/filho ou mãe/filho, e tal abuso pode trazer consequências muito danosas à

infância. O pai transgride uma lei cultural, a saber: a proibição do incesto, ao abusar

de seu filho e impor seu desejo. Com essa atitude, a confiança do menino no pai é

abalada.  Nestes  casos,  os  pais  utilizam-se  do  seu  poder,  decorrente  do  papel

paterno, para satisfazer-se através do corpo vulnerável e imaturo da criança. Esses

fatores  que levam às crianças e adolescentes  a mentirem ou omitirem a tortura

vivida.

As crianças recorrem afetivamente aos pais com o intuito de receber cuidado,

atenção e carinho, porém, são respondidos com carinhos sexuais que confundem a

percepção de sentimentos das crianças. 

Furniss (1993) sugere, a partir  desse contato, uma dupla mensagem que os

pais abusadores passam aos filhos, gerando um enorme conflito para a criança, que

ele  denomina  de  “emociossexual”,  que  é  quando  uma criança  vai  em busca  de

161



cuidado emocional, e em troca, é recebida com uma resposta sexual”. 

No que se refere à dinâmica abusiva, para além da síndrome do segredo, existe

também  a  síndrome  da  adição,  que  se  complementam,  manifestando  tanto  na

pessoa do abusador, quanto na vítima. Trata-se de uma relação abusiva, conduzida

pela compulsão à repetição. Mesmo que seja perceptível que o abuso sexual seja

incorreto e prejudicial, o abusador não mantém seu autocontrole, expondo a criança

ou  adolescente  às  suas  experiências  prazerosas  ou  apenas  de  alívio  das  suas

tensões. 

A síndrome de adição se instaura na relação abusiva, como um ciclo vicioso

entre o abusador,  que depende do menor de idade para satisfazer  seus desejos

sexuais e para manter o sigilo dos atos cometidos, e a vítima, que se submete às

investidas do abusador, para manter o funcionamento natural da família.

Como já discutido nos parágrafos anteriores, a dinâmica abusiva segue alguns

padrões de repetição que operam de modo semelhante tanto para vítimas femininas,

quanto para vítimas masculinas, todavia, a literatura aponta que quando se trata de

abusos  sexuais  contra  meninos  é  mais  comum  a  presença  de  barganhas  e

privilégios, evidenciados através de ganhos afetivos e financeiros pela vítima, sem a

imposição da violência ou força física e psicológica por parte do agressor.

Corroborando com essa afirmação supracitada, a pesquisa em tela retrata a

seguir o caso da criança R., que fora vítima de abuso sexual por parte do seu tio

paterno.

R., de nove anos de idade, fora vítima de abuso sexual por cerca de 2 anos e

meio, efetuados pelo tio paterno, 45 anos. Os dados coletados descreveram que a

criança  havia  sido  abusada,  e  que  possivelmente  não  apresentava  –  naquele

momento, oito meses após o último episódio de abuso – traumas psicológicos ou

comportamentos  associados  à  situação  abusiva,  o  que  chamou  a  atenção  do

pesquisador. 

Ao avaliar o caso da criança R., percebeu-se que as investidas do abusador se

deram  posteriormente  a  um  longo  período  de  barganhas.  Segundo  relatos  dos
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prontuários, o abusador presenteava a vítima com bens materiais e ia evoluindo em

suas investidas sexuais, até culminar no ato sexual em si – conjugação carnal.

A mãe do menino relatou que não suspeitava da relação entre o cunhado e seu

filho, uma vez que ele se mostrava bastante carinhoso e atencioso com o sobrinho.

Este tio e também padrinho de batismo da criança, segundo sínteses de evolução do

caso, supria a necessidade afetiva, emocional e material da criança, uma vez que o

pai era agressivo e distante do filho. O abusador era uma figura importante para a

criança, desempenhava o papel de pai para a vítima. 

Ainda segundo as sínteses dos relatos familiares, R., considerava o tio como

um segundo pai. “Gosto dele, ele é como um segundo pai pra mim, porque meu

pai é uma pessoa muito chata” (sic). 

Dinâmicas abusivas como estas, quando há uma interação afetiva e privilégios,

sem a presença de violência física, agressão verbal ou violência psicológica, tornam-

se mais  complexas e difíceis  de  identificar,  e  comumente  são deixadas de lado,

provocando subnotificações ou evasão dos atendimentos psicossociais de avaliação.

Ao contrário do caso da criança R., a pesquisa aponta que sentimentos de amor

e ódio entre vítima e abusador  foram bastante comuns nos dados analisados.  A

ambivalência entre esses sentimentos ocorria em maior quantidade de vezes, quando

o abuso sexual era cometido pelo genitor da vítima. 

No  caso  do  adolescente  B.,  de  12  anos  de  idade,  vítima  de  abuso  sexual

cometido pelo pai, desde os 08 anos, percebeu-se pela equipe interdisciplinar, em

determinados  momentos  das  entrevistas,  sentimentos  de  afeição  e  em  outros,

sentimentos de repulsa, raiva e medo do agressor. Da mesma maneira ocorreu no

caso da criança C., de 11 anos de idade, também vítima de abuso sexual pelo pai,

por cerca de 11 meses e do adolescente de 16 anos, abusado pelo genitor desde os

06 anos de idade, aproximadamente. 

Ocorre  que a  violência  sexual  resulta  em sofrimento  e a vítima,  por  vezes,

demora  a  compreender  a  relação  instaurada,  que  a  deixa  confusa,  ocasionando

sentimentos ambivalentes. Ao mesmo tempo em que a criança deseja interromper a
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situação  abusiva,  não  deseja  que  o  autor,  neste  caso  seu  pai,  seja  punido

criminalmente.

Na dinâmica abusiva entre vítimas e autores fora do ciclo intrafamiliar, notou-se

que  a  violência  era  possível,  em  virtude  do  lugar  de  privilégio  que  os  autores

ocupavam e da pouca suspeita que levantavam. Em sua maioria, os autores eram

amigos ou vizinhos de familiares, que se aproveitavam da confiança que gozavam e

do papel que desempenhavam sobre a criança para cometer o ato abusivo.

Como indicam os dados da pesquisa aqui realizada, 53% dos abusos sexuais

domésticos  foram cometidos  na  residência  do  abusador;  17% na  residência  dos

genitores, quando estes não eram os abusadores; 16% ocorreram em ruas, casas

abandonadas  ou  locais  similares;  13%  na  casa  de  familiares  e  apenas  1%  em

instituições públicas ou privadas. 

Não existe local exato para a incidência do abuso, ele pode ocorrer nos mais

variados espaços, desde o domicílio onde reside a vítima, sob os olhares atentos dos

seus  genitores  e  responsáveis,  até  no  trabalho  do  abusador,  ou  mesmo  em

consultórios, igrejas, escolas, hospitais, enfim, o abuso não está vinculado ao local

onde se é cometido, mas ao interesse do agressor em aproveitar-se da confiança e

do prestígio que goza para cometer o abuso.

Numa relação onde o agressor goza de prestígio, status social, muitas vezes, a

criança ou o adolescente em situação de violência sexual é duplamente vitimizado.

Instaura-se sobre essa relação uma rede de silêncio, conivência das pessoas, medo,

tolerância e até mesmo impunidade do agressor, que não está restrita apenas à casa,

à  família  da  vítima,  mas  se  estende  aos  vizinhos,  aos  amigos,  aos  colegas  de

trabalho, aos profissionais da saúde, à escola, etc.

Embora o abuso sexual doméstico siga um ritual comum a ambos os sexos das

vítimas,  torna-se  extremamente  necessário  um  estudo  aprofundado  dos  temores

enfrentados pelos meninos vítimas e seus familiares, pois somente através dessa

observação, que poderemos responder as inquietações levantadas no interior desse

trabalho. Para tanto, dos prontuários de atendimento, foram retiradas e analisadas,
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posteriormente, falas das vítimas e seus familiares, que apontam os maiores receios

enfrentados  em  decorrência  da  violência  sexual  doméstica.  Dessa  maneira,

objetivando estabelecer uma metodologia didática, pretende-se trabalhar em cada

tópico, os receios e conceitos que atravessam especificamente a dinâmica do abuso

sexual contra meninos. 

3.4.1  O  Receio  da  homossexualidade  como  decorrência  do  Abuso

Sexual e a descrença da virilidade da vítima. 

Conforme descritos em diversos prontuários, o abuso sexual levantou algumas

inquietações recorrentes em relação ao medo de uma relação sexual entre sexos

masculinos:  “provocar”  a  homossexualidade ou impor  às  vítimas uma orientação

sexual determinada. 

Vejamos a fala de uma mãe, registrada na síntese de atendimento realizada

por uma assistente social: “Fiquei com medo, pois não quero que meu filho vire

homossexual. Porque sabe que pode virar né!?” (sic). Este relato foi extraído do

prontuário  Y.  e  revela  a  preocupação  da  genitora,  em  seu  filho  tornar-se

homossexual, devido o abuso sofrido pelo pai.

A história do caso Y., é um dos muitos casos que se repetem nessa análise.

Trata-se  de  uma  criança  de  11  anos  de  idade,  que  sofreu  violência  sexual,

perpetrada pelo genitor, por um período, aproximadamente, de 3 anos, precisamente

dos 07 aos 09 anos de idade. 

Y.,  segundos  relatos  de  atendimento  extraídos  dos  prontuários,  apresentou

comportamento  excessivamente  sexualizado,  agressividade  desmedida  e

enclausuramento,  associados  a  muitos  outros  comportamentos,  que  levantou

suspeitas por sua genitora.

Ao saberem da violência sofrida por Y., sua família, inicialmente, buscou manter

em sigilo  a  informação,  e  do  momento  em que a  criança relatou  o  abuso  para

genitora, até o momento em que a mesma procurou ajuda, passou-se um ano. Esse
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retardo  vai  ao  encontro  do  que  a  literatura  aponta  para  as  diferenças  como se

comportam as famílias, ao relacionarmos casos de abuso sexual contra meninos e

meninas. 

Todos os cuidadores e cuidadoras, em geral as mães, apresentam um profundo

medo ao saber da situação abusiva e mostram-se, inúmeras vezes, incapazes de

lidar com essa revelação, ainda mais, se o suposto abusador for seu companheiro e

genitor da criança. 

Dentre a dificuldade de lidar com a revelação do abuso sexual contra meninos,

as mães e familiares apresentam alguns receios recorrentes em diversas pesquisas

analisadas por diferentes autores (SEBOLD, 1987; PINTO JUNIOR, 2005; HUNTER,

1991), dentre eles, abordaremos a seguir três dos principais: a associação do abuso

à possibilidade da criança se tornar homossexual, como narrado pela genitora de Y.;

medo da repercussão comunitária e social sobre o abuso; e medo de que a vítima

pudesse  se  tornar  um  possível  futuro  abusador  (esses  dois  últimos,  serão

desenvolvidos mais adiante). 

Neste caso relatado da criança Y., a genitora expõe através de sua fala, uma

visão hegemônica construída acerca do abuso sexual contra meninos, ao acreditar

que  o  menino  que  foi  abusado  sexualmente  por  outros  homens,  tornar-se-á

homossexual. Experimentar o prazer sexual em uma relação entre o sexo masculino,

meninos/meninos ou meninos/homens levaria a condução de uma orientação sexual

homossexual?

Não se tem de fato, pesquisas científicas que comprovem a relação do abuso

sexual com a orientação sexual homossexual adotada por meninos vítimas de abuso

sexual, no entanto, cabe destacar que essa questão não pode ser tratada de forma

leviana, simplista ou até mesmo fechada, pois ela, sem dúvidas, é um dos principais

dilemas enfrentados pelas famílias. 

De acordo com Sanderson (2005),  a  violência sexual  contra meninos pode

afetar  a  sua  imagem  e  trazer  confusões  acerca  da  sua  sexualidade,  e,

consequentemente, fazê-lo temer a ideia de uma homossexualidade, uma vez que,
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frequentemente,  o  episódio  de  violência  sexual  ocorra  em  uma  relação  entre

homens.  No  entanto,  frisa  o  pesquisador,  que  tal  fato  não  corresponde

definitivamente a um comportamento homossexual dos autores ou vítimas.

O medo, a culpa e especialmente o estigma, se constituem como tripé para o

silêncio constituído numa relação de abuso sexual contra meninos. Segundo Cohen;

GOBBETTI, (2000): 

Acreditamos que os meninos tenham mais dificuldades em discriminar e,
principalmente, denunciar as relações sexuais abusivas. Uma hipótese pode
ser o fato da maioria das relações sexualmente abusivas percebidas, serem
relações homossexuais, o que implica em mais um fator discriminatório, o
que pode levar a uma estigmatização (COHEN; GOBETTI. 2000, p.5) 

                                                                                                   

Nos  atendimentos  realizados  com  a  genitora  e  também  com  pai  de  Y.,

transcritos  nos  prontuários  analisados,  pudemos  observar,  que  se  trata  de  um

homem  de  36  anos  de  idade,  extremamente  controlador  e  agressivo.  Demarca

excessivamente o que acredita ser seu “território”, impedindo com que a mãe de Y.,

pudesse visitar sua família; controlando onde ia, com quem e como se vestia. 

Trabalhador de Estaleiro, o Sr, pai de Y.,  era quem mantinha o sustento da

casa com o salário equivalente a R$ 3.000,00, este, segundo relatos da mãe, era

quem  fazia  as  compras,  pagavas  as  contas  e,  poucas  vezes,  deixava  sobre  a

geladeira uma quantia pouca para a compra do sacolão. 

A  mãe  de  Y.,  relata  que  sofreu  violência  por  anos,  antes  e  depois  do

nascimento  de  Y.,  que  algumas  vezes,  seu  filho  presenciou  a  violência,  mas

procurava sempre evitar, deixando-o em outro cômodo da casa. O relacionamento

do genitor com Y, inicialmente, nos primeiros anos de vida da criança era “normal”,

segundo relatos da genitora, mas, por volta dos 3 anos de idade do filho, o genitor,

começou a apresentar uma ausência afetiva, que marcou a vida da criança. Relata a

genitora:  “Lembro uma vez, quando ele [Y] era pequenininho, que ele chegou

pra  mim  e  me  perguntou:  ‘Mãe,  por  que  meu  pai  não  me  ama?’ Isso  me

machucou muito”(sic).  
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Segundo  relatos  de  Y.,  o  abuso  ocorreu  diversas  vezes,  geralmente  no

banheiro e no quarto da criança. Seu pai entrava em seu quarto à noite e dormia

com ele. Houve além da prática de sexo oral, manipulação e penetração, marcados

por ameaças e a violência física concreta. 

Y.,  descreve que só contou sobre o abuso sexual,  porque sua mãe insistiu

muito, pois tinha medo e muita vergonha que sua masculinidade fosse rescindida.

Do início do abuso, à revelação para sua genitora, demorou-se quatro anos, o que

segundo  análises  dos  profissionais  que  trabalharam  na  avaliação,  provocaram

marcas biopsicossociais significativas.

Conforme  Furniss  (1993)  assinala,  meninos  vítimas  de  abuso  apresentam

grande  dificuldade  em  relatar  a  ocorrência  do  abuso  para  suas  mães  ou  para

pessoas do sexo feminino, com o receio de que a imagem masculina idealizada

sobre ele seja quebrada.

Além do mais, o sexo masculino foi ensinado a comportar-se de modo viril e

durão, suportando diversos tipos de violência sem solicitar ajuda. Enquanto meninas,

vistas como frágeis dentro da cultura machista e patriarcal, teriam mais acesso a

ajuda de pessoas,  meninos  estariam mais  suscetíveis  na  demora em solicitar  o

auxílio, com a tendência de agravar o seu caso. 

O abuso sexual contra meninos possui características diferentes em relação

aos  abusos  sexuais  cometidos  contra  meninas,  conforme  ressalta  Pinto  Junior

(2005),  nos casos contra meninos,  se registra  além de uma frequente e sigilosa

relação anal com o agressor, um maior contato físico com longa duração. 

Os atendimentos com o genitor de Y., foram marcados por um comportamento

austero do abusador, com a negação inicial do abuso e com a afirmação da sua

masculinidade.  Em  um  dos  relatórios  enviados  para  ao  Ministério  Público  do

município, profissionais de Serviço Social e Psicologia, apontavam a necessidade

apresentada pelo pai Y., de mostrar-se macho, viril e provedor, para contrariar os

relatos de abuso sexual contra ele. 
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“Isso não é da conta de ninguém, eu sou o pai, sou eu quem sustento a

minha família, eu que coloco comida dentro de casa e pago as contas….são

vocês por acaso?” (sic).

“Eu  não  fiz  nada  com ele  [Y],  jamais  faria  isso,  sou  macho.  Ele  está

inventado  ou  outra  pessoa  fez  isso  com  ele,  porque  ele  é  meio  assim,

estranho”(sic).  Ao  falar  que  o  filho  era  “meio  assim,  estranho”,  sinaliza  o

profissional na ficha de evolução, que o genitor, fez sinal com as mãos, dando a

entender que a criança tinha um comportamento afeminado.

Essas características pejorativas e estigmatizantes, atribuídas à criança ou até

mesmo um comportamento fora dos padrões aceitáveis e exigidos pela sociedade,

faz com que aumente o receio por parte da vítima e de seus familiares, de revelarem

a  violência  sofrida,  corroborando  não  notificação  dos  casos  de  abuso  contra

meninos, em decorrência do temor que a criança possa vir a se tornar homossexual.

3.4.2 O Receio da repercussão social do abuso sexual e esclarecimentos

sobre as diferentes interações sexuais entre meninos. 

O receio da repercussão do abuso sexual contra meninos, não está associado

apenas à preservação da criança enquanto um sujeito em pleno desenvolvimento,

mas de como sua sexualidade poderá ser vista  pela sociedade, após o abuso.

Enquanto nos casos de violência sexual contra meninas, a não exposição da

situação  de  abuso,  está  vinculada  estritamente  a  salvaguardar  o  direito  ao

esquecimento, a não revitimização da menina e a proteção a sua integridade moral,

nos casos de violência sexual contra meninos, o ocultamento dessa informação, está

associado ao efeito danoso e perturbador que essa exposição possa trazer à sua

ideia de masculinidade e à ideia construída pela sociedade.

Dentro do arcabouço da cultura machista e patriarcal,  o abuso sexual pode

gerar sentimentos ambíguos aos meninos, que os impedem de restabelecer à sua
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condição inicial  de  “homens”,  parecendo-lhes restar  apenas à homossexualidade

como um destino final, ao mesmo tempo em que, quando com meninas, o contato

sexual precoce a levaria a condição de permissividade sexual e prostituição. 

O conflito existente com a sexualidade de meninos vítimas de abuso tende a

ser  agravado  pela  família  em  suas  reações,  ao  insinuar  que  o  menino  tenha

participado  ou  levantar  qualquer  dúvida  a  respeito  do  seu  comportamento,  cuja

maior preocupação é com a orientação sexual dos filhos (SANDERSON, 2005).

A pesquisa demonstrou que pais e mães comportam-se diferentemente frente à

revelação do abuso sexual contra meninos. De acordo com observações diretas dos

registros de atendimento da equipe, transcrita nos prontuários, percebeu-se que as

mães tendem a esconder da família e da vizinhança a ocorrência do abuso, com

medo da repercussão e da discriminação que o menino virá a sofrer.  Já os pais,

comportam-se de maneira mais contida, negando os fatos e instituindo uma regra de

não falar do assunto, nem mesmo com profissionais. Em ambos os casos, quando

os genitores afirmavam a ocorrência do abuso, negavam ter havido penetração. 

“Eu guardei isso por muito tempo, não aguento mais… ninguém sabe, só

o pai dele e minha mãe, não contei pra mais ninguém, porque tenho medo de

ficarem caçoando ele de bichinha” (sic).  Essa é uma fala de uma genitora que

teve  seu  filho  vitimado  sexualmente  por  um  vizinho,  e  expressa  o  receio  da

repercussão social do abuso. Segundo relatos, até contar para o companheiro sobre

o suposto abuso, demorou aproximadamente 15 dias, e da revelação da violência

para  a  busca  de  avaliação  e  acompanhamento  psicossocial,  demorou

aproximadamente quatro meses, pois segundo ela, ficou questionando-se sobre as

consequências que a revelação do abuso traria para seu filho e sua família. 

Trata-se de um abuso sexual perpetrado por um vizinho de 15 anos de idade,

contra seu filho  de 14 anos,  ambos adolescentes.  A criança Z.  e  seu amigo de

vizinhança foram criados juntos desde os 7 anos de idade, quando ele e sua família

mudaram-se para o mesmo endereço do adolescente. 
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Estudantes da mesma escola, sempre tiveram um comportamento adequado

para  idade.  Segundo  seus  genitores,  nunca  haviam  percebido  qualquer

comportamento estranho nos adolescentes. Ambos os meninos, passavam a tarde

juntos brincando de videogame e alternadamente, ficavam na residência do outro,

onde permaneciam sobre os olhares atentos dos adultos. 

É relevante ressaltar, que dos casos de violência sexual contra meninos, este

foi selecionado, a fim de que pudesse ser sobre ele trabalhado questões conceituais

de  jogos  sexuais,  comportamento  inadequado,  e  abuso  sexual  entre  crianças  e

adolescentes.

No caso anteriormente citado, defende-se a concepção que o ato sexual entre

os dois  adolescentes,  constitui-se  enquanto  uma violência  sexual,  assinalado no

processo avaliativo como Abuso Sexual77. No entanto, cabe reiterar que nem todo

ato sexual envolvendo crianças/crianças e/ou adolescentes/adolescentes registra-se

enquanto  um  abuso,  este  pode  ser  denominado  como  jogos  sexuais  ou

comportamento sexual inadequado. 

Segundo Sanderson (2005),  o  beijo,  o  abraço,  os  toques,  a  exposição das

genitálias para outras crianças, a auto-estimulação, a auto-exploração, os joguinhos

sexualizados do tipo “papai e mamãe”, recorrentes nas fazes iniciais da infância, se

apresentam como parte do desenvolvimento da sexualidade infantil. 

Os  jogos  sexuais  podem  ocorrer  na  infância  e  na  adolescência,  e  é

caracterizado por  brincadeiras  sexuais  entre  crianças de  sexos  opostos  ou não,

inseridos  em uma mesma faixa  etária,  os  quais  dependem necessariamente  da

participação voluntária de ambos, não podendo dar-se de modo forçado ou coagido,

representando um ambiente cordial, pueril, sem a presença de qualquer hostilidade

ou agressividade.

A idade e a relação adotada entre o autor e a vítima num envolvimento sexual

entre crianças ou adolescentes, são uma das variáveis que precisam ser analisadas

antes de colocar sobre o ativo o rótulo de abusador e o passivo, o papel de vítima. 

77Veremos mais detalhes sobre o caso, abordado a frente.
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A criança Z. narra em atendimento, que seu vizinho o obrigou a retirar a roupa

e praticar sexo oral com ele. Em sua fala, demonstra incomodo e insatisfação de

praticar aquele ato. Relatou Z.:  “Ele me obrigou a fazer aquilo. Eu não queria!

Disse que se eu não fizesse aquilo ele ia me bater e disse que ia contar pra

todo mundo que eu era viadinho” (sic).

O medo da agressão e da exposição da sua virilidade demarca a presença de

fatores  que  fogem da  relação  natural  das  descobertas  da  sexualidade,  vê-se  a

imposição da força, o que pressupõe uma estrutura de dominação do mais forte e

subjugamento do mais fraco. Neste sentido, mesmo que a faixa etária seja próxima,

a relação adotada pelo autor da violência, se subscreve numa relação de poder.

[...]  se  ficar  caracterizada  a  existência  de  coerção  ou  se  os  envolvidos
estiverem  em  estágios  de  desenvolvimento  diferentes,  mesmo  com
pequenas diferenças de idade, não há como considerar a situação como
“jogo sexual” entre as crianças ou adolescentes. Nessas situações, não é
rara a identificação da criança como “culpada” ou como “vítima”. Essa visão
é  bastante  útil  na  prática,  já  que  valoriza  as  circunstâncias  em  que
ocorreram  os  fatos  e  não  só  os  padrões  estabelecidos  por  definições
estáticas (BELO HORIZONTE, 2013). 

Diferentemente dos jogos sexuais,  o comportamento inadequado sugere um

contato  sexual  inapropriado,  está  para  além  dos  limites  da  normalidade.  Como

destaca Cantwell (1988), despir-se mutuamente, olhar a genitália, tocar-se sobre as

roupas,  são  comportamentos  razoáveis,  que  estariam  dentro  de  uma  lógica  da

curiosidade e descobertas da sexualidade, no entanto, o contato sexual que exprime

uma relação oral-genital ou a penetração anal/vaginal com dedos ou objetos, seriam

comportamentos considerados inadequados. 

No caso da criança Z, o ato sexual deflagrou-se enquanto uma violência, no

entanto as definições de atos sexuais envolvendo crianças e adolescentes podem

mudar  de  acordo com os variados comportamentos  adotados entre  os  mesmos,

além das circunstâncias, que demarcam a presença de abuso ou não (KALICHMAN,

1993).
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Alguns autores estrangeiros, como é o caso de  Finkelhor e Hotaling (1984),

defendem que as definições de abuso sexual, devem compreender os elementos

que os circundam como: as diferenças de idade, coerção e tipo de comportamento

envolvido. 

Em  regra,  a  definição  de  abuso  sexual  por  esses  autores  adotada  é:  o

envolvimento de crianças e adolescentes em estado de dependência, imaturos em

atividades sexuais, das quais não compreendem verdadeiramente e não podem dar

seu consentimento informado ou concordância (FINKELHOR e HOTALING,1984).

Esse abuso configura-se como uma relação que viola as regras sociais e familiares

de nossa cultura (GLASER, 1991).

Para  Finkelhor  e  Hotaling (1984),  ao  analisar  o  marcador  da idade em um

abuso  sexual,  deve-se  considerar  uma  diferença  de  idade  de  5  anos  ou  mais,

quando a criança for  menor de 12 anos,  e  uma diferença de 10 anos ou mais,

quando a vítima tiver entre 13 e 16 anos. No entanto, afirmam que necessariamente

qualquer  comportamento que incida em uso da força, ameaça ou exploração da

autoridade,  devem  ser  considerados  como  um  comportamento  abusivo,  que

independem do marcador da idade. 

Destaca-se aqui a disposição de Friedman (1990), que propõe que os estatutos

que versam sobre o abuso sexual em crianças e adolescentes deveriam evidenciar

como aspecto principal em sua definição, a habilidade de consentir livremente para

participar de um determinado comportamento. Desta maneira eliminar-se-ia qualquer

uma variável particular (idade, maturidade física, força, etc.) 

Não  concordamos  com  a  proposição  do  autor  supracitado,  porque

consideramos  haver  naturalmente  interações  sexuais  entre  crianças  e  entre

adolescentes, como o caso dos jogos sexuais. Não considerar esta possibilidade,

estaria  limitando  qualquer  interação  sexual  infanto-adolescente  à  situações

abusivas. 

O consentimento por parte de uma criança ou de um adolescente em uma

relação sexual  considerada abusiva é uma das mais  controversas questões que
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envolvem,  além  de  preconceito  e  estigmas,  opiniões  variadas  que  estimulam  o

senso comum, acerca do tema. 

Vivemos envoltos de uma cultura machista que tende a culpabilizar a vítima.

Quando mulher, o preconceito de gênero é ainda mais evidente, atribuindo a esta a

culpa de seduzir o homem que a violentou. Ademais, outros argumentos vêm sendo

utilizados na defesa dos autores de abuso, que os/as adolescentes da atualidade,

são considerados maduros e capazes de se oporem a situações abusivas,  e se

assim não fazem, são considerados consensuais e não passíveis de punição. 

Os  argumentos  utilizados  na  discussão  do  consentimento  da  vítima  no

processo  abusivo  se  ancoram  na  capacidade  física,  mental  e  emocional  que  a

criança ou adolescente possa apresentar, assentados, no que dizem respeito a sua

habilidade de sedução,  maturidade e  nível  de  informação,  mas quase nunca na

natureza das relações de violência, dominação e exploração a qual estas crianças e

adolescentes são submetidas.

Nas  relações  de  dominação  e  de  agressão  a  vítima  tem muito  poucas
condições  de  reagir,  independente  de  suas  condições  pessoais,  porque
encontra-se sob o império do dominador/agressor, em situação análoga às
de tortura, sequestro, ameaça de morte, escravidão. Nessas situações há
um processo de dominação psicológica e física, o poder do vitimizador é de
natureza violenta e se exerce autoritariamente. Cabe a este tomar decisões
pelo  vitimizado,  não  deixando-lhe  espaço  de  liberdade/de  escolha  /de
decisão; pela imposição da vontade, desejos e pontos de vista de quem
detém  o  poder.  Numa  relação  desta  natureza  a  vítima  encontra-se
impossibilitada de consentir, ou seja, não há espaço para opções, ou este
espaço é muitíssimo reduzido (CAMPOS e FALEIROS, p. 16-17, 2000).

Há que se considerar ainda, que nem todo o abuso sexual vem acompanhado

de violência, podendo haver participação voluntária e espontânea da criança ou do

adolescente,  por  meio  da  capacidade  de  sedução  e  envolvimento  exercido  pelo

abusador. 

Embora considera-se que o ato sexual entre adulto/criança/adolescente possa

estimular  a  sua  sexualidade  e  provocar  prazer  e  satisfação,  de  modo  algum,
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consideramos a participação espontânea de uma criança em uma situação abusiva,

como seu aval para o consentimento do abuso sexual. Como relata Furniss (1993):

O abuso sexual pode levar a criança a um papel de pseudoparceira que ela
pode querer manter, mesmo ao custo de confusão e perturbação emocional.
O forte apego das vítimas em relação à pessoa que abusa é, em alguns
casos, um reflexo do fato de que a atenção abusiva que a criança obtém é a
atenção e o cuidado parental  mais importante,  ou inclusive o único,  que
recebe. Apesar dos possíveis efeitos prejudiciais, as crianças podem não
querer desistir desse relacionamento, que sentem ser positivo enquanto não
têm experiências alternativas (FURNISS, 1993, p. 32).

A argumentação adotada de que crianças ou adolescentes estão ativamente

envolvidas  no  abuso  sexual,  é  em si,  tratado  de  maneira  equivocado,  como se

significasse que a criança, de alguma maneira, possa ser responsável pelo abuso

(FURNIS, 1993).

Nós precisamos distinguir entre duas formas de participação ativa. A vasta
maioria das crianças que sofreram abuso sexual não toma nenhum papel
ativo para iniciar o abuso sexual, mas todas as crianças são participantes
ativas na interação abusiva, mesmo se são forçadas contra a sua vontade.
E importante compreender que um papel passivo e não-iniciador, de vítima,
na  interação  de  abuso  sexual  progenitor-criança  também  constitui  uma
atividade de participação que é a base para a experiência de abuso que a
criança sofre (FURNIS, 1993, p.16).

Esses  elementos  de  idade,  consentimento  sobre  a  situação  abusiva,

participação ativa e espontânea na relação sexual e culpabilização da vítima, são

fundamentos abordados de forma leviana, que sustentam o receio da repercussão

do abuso e que implicam na maneira como a vítima, a família e a sociedade vão ser

portar, frente à revelação e repercussão da violência.

175



3.4.3.  O  Receio  da  reprodução  da  violência  praticada  pela  vítima  de

abuso sexual: uma relação de aprendizagem social. 

Não  é  incomum  nesta  pesquisa,  encontrar  registros  de  mães,  pais,  avós,

parentes  em geral,  demonstrando  o  receio  da  possível  reprodução  da  violência

vivenciada pelo menino abusado. 

A  reprodução  da  violência  pelo  menino  vítima  de  abuso  sexual  pode

manifestar-se na fase infanto-juvenil ou ainda mesmo na vida adulta. No entanto, ao

aprofundarmos o assunto sobre o impacto do abuso sexual na vida de crianças e

adolescentes, percebemos que embora a literatura verse sobre a natureza relacional

entre abuso sexual e problemas biopsicossociais, estas observações não permitem

afirmar uma relação direta causal entre o abuso vivenciado e o abuso perpetrado.

O abuso sexual infantil é, sem dúvida, um evento que pode gerar traumas na

vida de crianças e adolescentes e pode ser considerado um fator de risco78 para o

desenvolvimento  da  vítima,  em  decorrência  das  severas  sequelas  emocionais,

comportamentais,  cognitivas  e  sociais,  associadas  à  sua  ocorrência  (HOLMES,

1998;  HUNTER,  1991).  Contudo,  é  possível  afirmar,  que  nem  toda  criança  ou

adolescente vítima de abuso sexual, vai apresentar algum transtorno ou problemas

psicológicos de níveis comportamentais ou sociais, por esta razão, a sugestão do

termo fator de risco é melhor aplicada, pois pressupõe e não determina, possíveis

agravos à vida dessas vítimas.

Mesmo que nem todo abuso sexual vá determinar a presença de transtornos

de ordem psíquica  ou social  na  vida  de meninos abusados,  cabe salientar,  que

estudos  e  pesquisas  como  público  vítima  de  violência  sexual  doméstica  e

intrafamiliar, apontam para consequências sintomáticas dessa violência. 

Kendall-Tacket; Willams; Finkelhor (1993) realizaram uma revisão de 45 estudos

78Alguns  estudiosos,  como  a  professora  Lúcia  Williams,  em seu  trabalho  “Abuso  Sexual  Infantil”
publicado  em 2000 pela  Universidade  de  São Carlos em São Paulo,  sugere  que  a  utilização da
expressão fatores de risco seja melhor aplicada as possíveis consequências de abuso sexual infanto-
juvenil,  do qual compartilhamos,  em vez de efeitos do abuso,  pois essa expressão aplicada,  não
sugere uma relação causal ou determinante. 
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e chegaram à conclusão que as crianças vítimas de abuso sexual  apresentavam

mais sintomas do que as crianças não abusadas sexualmente.  Estudos feitos por

Pinto Júnior  (2003),  Furniss (1993),  Hunter  (1991),  seguem na mesma direção e

concluem que crianças vitimadas apresentavam mais transtornos que crianças não

abusadas. 

Baltieri  (2005)  elaborou  uma  pesquisa  com  218  homens  sentenciados  por

crimes de ordem sexual às vítimas: mulheres, crianças, adolescentes e idosos, e

constatou diferenças significativas entre esses homens, ao relacionar com o público-

alvo de sua violência. No grupo dos homens que haviam abusado sexualmente de

crianças, constatou-se um maior número de sentenciados com históricos de abuso

sexual  doméstico  na  infância  e  ao  ser  comparado  com os  outros  grupos,  cujas

vítimas foram outro público-alvo, esse número representou a ocorrência onze vezes

maior, quando comparado aos demais agressores. 

Pesquisadores que se debruçaram a entender como se dá o processo de abuso

sexual perpetrado por homens violentados em sua infância, relatam que esse grupo

de  vítimas  masculinas  de  abuso  sexual,  tem  maior  probabilidade  de  se  tornar

abusador quando adulto.

O que se sustenta nos artigos desenvolvidos sobre esse tema, é que as vítimas

masculinas de abuso sexual que tem um tratamento precoce, antecedendo o ciclo

vítima-vítima/abusador79,  podem  ser  mais  beneficiadas  em  seu  tratamento,  em

contraposição daquelas que se convertem em vítima/repetidor80,  cujo processo de

tratamento se torna mais complexo,  obtendo provavelmente menos resultados de

superação81.

79Sebold (1987) utiliza deste conceito para explicar o ciclo da violência perpetrado por uma pessoa
que fora vítima de abuso sexual. Uma vítima que impetra posteriormente o abuso.

80Este  termo  é  utilizado  para  responder  o  ciclo  da  violência  perpetrada  repetidas  vezes  pelo
abusador, que um dia foi também vítima de abuso sexual. 

81Original em Inglês publicado  in Social Casework, 68 (2): fevereiro 1987, PP.75-80. Traduzido ao
português por Elisa da Rocha. Revisão de Eva Faleiros e Vicente P. Faleiros, que apresentam dados
de diversas pesquisas sobre abuso sexual infantil.
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“Eu vi ele fazendo isso com minha sobrinha, a mesma coisa que o pai dele

fez com ele” (sic). 

“Eu  não  sei  mais  o  que  fazer,  a  professora  dele  já  me  chamou  pra

conversar duas vezes, porque pegou ele no banheiro da escola fazendo isso

com as outras crianças” (sic).

“[…] Confesso que  fiquei  com vontade de matar  ele  quando eu fiquei

sabendo, mas eu sabia que ele tinha feito aquilo, porque também tinha passado

por isso” (sic).

As três falas acima referem-se a três casos de meninos vítimas de violência

sexual, extraídos da pesquisa realizada nos prontuários. A primeira diz respeito ao

adolescente O., de 16 anos de idade, que praticou abuso sexual contra a prima de 11

anos; o mesmo utilizou de violências e ameaças para efetuar o abuso.  Segundo

relatos dos atendimentos, O. foi vítima de abuso sexual, impetrado pelo pai, quando

tinha entre 05 e 06 anos de idade.

O.,  vem  de  família  de  pais  separados,  de  uma  renda  familiar  de

aproximadamente  um  salário  e  meio,  marcada  pela  presença  de  alcoolismo  e

violência doméstica.

Segundo relatos da genitora de O., conta que à época, o adolescente começou

a  apresentar  alguns  comportamentos  incomuns,  que  levaram  a  suspeita  de  um

possível  abuso;  masturbação excessiva e na frente das pessoas,  comportamento

hipersexualizado e agressividade. 

Já na adolescência, o menino começou a apresentar rebeldia, evasão escolar e

agressividade desmedida, que resultou na dificuldade em se manter nas escolas em

que era matriculado. 

O Segundo caso corresponde a criança V., de apenas 11 anos de idade, que

tempos atrás, fora alvo de um suposto comportamento inadequado, efetuado pelo

vizinho de 14 anos, por um período de tempo não sabido pela família. 

Já o comportamento inadequado perpetrado por V., sucedeu na escola em que

o mesmo estudava, aproximadamente duas vezes, contra duas crianças, uma de 10
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e outra de 11 anos de idade, ambas do sexo masculino. 

V., vem de uma família, relativamente estável; pais em regime de união estável,

com renda de dois salários e meio. Após a ocorrência do suposto comportamento

inadequado  sofrido,  apresentou  medos  constantes  e  comportamento

hipersexualizado, no entanto, no decorrer do comportamento inadequado cometido

por V., o mesmo não apresentou nenhuma mudança em seu comportamento. 

A terceira fala, é relativa ao adolescente T., de 16 anos de idade, que praticou

abuso sexual contra a filha de uma vizinha, de apenas 07 anos de idade. 

T.,  reside com sua avó materna, responsável  pela sua criação desde o seu

nascimento. Seu pai foi morto pelo tráfico de drogas local, quando este tinha apenas

06 meses de vida e sua mãe, dependente química, o abandonou ainda pequeno. 

O  abuso  perpetrado  pelo  adolescente  à  sua  vizinha  ocorreu  em sua  casa,

quando a criança ficava sob a responsabilidade e cuidados da sua avó, enquanto a

mãe da vítima estava trabalhando. A violência vinha ocorrendo por um período de 03

meses, no entanto, a criança, estava sob os cuidados da avó, por, aproximadamente,

um ano. 

O  adolescente  T.  sofreu  abuso  pelo  companheiro  da  tia  paterna,  quando

acabara de completar 12 anos de idade, no tempo em que residiu com a família

paterna. 

Esses três casos narrados corroboram com as demais pesquisas, que sugerem

uma possível relação entre a violência vivida e a violência cometida. 

Alguns estudiosos apontam para o fato de que existem comportamentos que

indicam uma transição do papel de vítima para o papel de autor em alguns meninos

(PINTO  JÚNIOR,  2005;  OLIVEIRA,  1999),  e  como  compreende  que  a  violência

sexual é um comportamento aprendido, estimulado por uma cultura machista, dentro

de  uma  lógica  patriarcal,  há  grandes  possibilidades  de  crianças  e  adolescentes

vítimas, reproduzirem a violência. 

Crianças vítimas de violência  na  família  aprendem a usar  a  violência  como

forma  de  comportamento  natural,  desenvolvendo  grandes  possibilidades  de
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reproduzi-las  nos  seus  relacionamentos,  tanto  enquanto  criança,  quanto  na  fase

juvenil ou adulta (ARAÚJO, 1996).

Conforme  assinala  Pinto  Júnior  (2005),  numa relação  sexual  abusiva,  há  a

possibilidade  da  vítima  se  identificar  com  o  abusador  e  assumir  um modelo  de

agressor, podendo vitimizar um irmão ou uma criança próxima. Esse processo de

aprendizagem  e  reprodução  de  um  comportamento  se  dá  pela  observação  ou

participação em alguma modalidade de abuso. 

Ressalta-se novamente, que a presença de atividade sexual na infância, não

constitui, por si só, um anúncio ou indicativo de violência, ou seja, um sinal nocivo.

Estudos apontam que os fatores de risco se classificam em períodos de curto e

longo prazo.  Curto  prazo seria  a manifestação desses fatores  de risco  ainda na

infância da vítima e os de longo prazo remetem-se à manifestação desses fatores na

vida adulta. 

Dentre  os  prejuízos causados pela  violência  sexual,  três  dos mais  comuns,

fatores de risco de curta duração, desenvolvido por meninos vítima de abuso foram

encontrados  nessa  pesquisa,  a  saber:  ansiedade  sobre  a  identidade  sexual;

tentativas  inapropriadas  para  reafirmar  a  masculinidade  e  a  possibilidade  de

reprodução da experiência de vitimização.

Dos fatores de risco de longa duração apontados pelas bibliografias e pesquisas

acerca do assunto, relatam-se agressividade, uso abusivo de substâncias lícitas e

ilícitas,  gerando na maioria  das vezes dependência  química,  além de disfunções

sexuais e dificuldades nos relacionamentos interpessoais82. 

82Não  foi  possível  observar  os  fatores  de  risco  de  longa  duração,  pois  a  proposta  da  pesquisa
contempla um espaço limitado de tempo da vida de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual doméstica. 
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No  gráfico  X,  os  indicadores  foram  separados  em  categorias  aleatórias.

Embora estes indicadores pudessem ser agrupados diferentemente, o que se segue,

foi utilizado por parecer lógico à luz das observações realizadas. 

Dos  200  casos  de  violência  sexual  contra  meninos  investigados  foram

possíveis  analisar  apenas  168  deles,  para  resposta  do  quesito  “Incidência  de

Fatores  de  Risco”,  uma  vez  que  alguns  prontuários  careciam  de  informações

necessárias  para  a  evolução  da  pesquisa.  No  entanto,  foram  suficientes  para

observar que os fatores de risco citados, convergem com os dados de pesquisas

realizadas por autores nacionais e internacionais com o mesmo público-alvo. 

Sebold (1987) apresenta em sua pesquisa, realizada em clínicas de tratamento,

através de observação efetuada por terapeutas, os fatores de risco em decorrência

da situação de violência sexual na vida de meninos, que seguem listadas abaixo:

 Preocupações homofóbicas; 

 Comportamento agressivo e controlador; 

 Comportamento infantil; 
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Fonte: MMSG, 2009 - 2016
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 Comportamento fóbico/paranoide; 

 Linguagem e comportamentos sexuais; 

 Sonhos; 

 Modificações no corpo e na imagem;

 Indicadores sociais e da família;

 Comportamento incendiário. 

Dentre  estes  nove  sintomas  apontados  por  Sebold  (1987),  cinco  deles,

aparecem nesta pesquisa. São esses: Agressividade; Distúrbio do sono, incluindo

sonhos e pesadelos;  Preocupações com sua orientação sexual;  Regressão a um

comportamento muito infantil (enurese, volta a falar de forma infantil, pede para que

alguém  passe  a  lhe  dar  comida  na  boca  ou  até  mesmo,  falta  de  apetite);

Comportamento sexual inadequado para a idade (crianças que querem mexer nos

órgãos  genitais  das  pessoas  e  masturbam-se  publicamente)  e  Afastamento  dos

genitores até mesmo de outras crianças.

Dentre esses, os sentimentos de culpa são mais comuns entre as vítimas de

abuso  sexual  e  tendem  a  provocar  efeitos  emocionais  graves.  Somado  a  este

sentimento, a estigmatização atua como dano secundário, em razão da acusação por

parte dos pais, da família e da comunidade (FURNISS, 1993). 

Para além dos danos psicológicos primários, os danos físicos também são de

extrema preocupação, pois acarretam em gravidez (em casos de vítimas meninas),

DST,  HIV-Aids,  além  de  traumas  físicos,  que  reverberam  em  mais  danos

psicológicos secundários (BLANCHARD, 1996).

Ter vivido um trauma físico e psicológico faz com que a vítima questione sua
capacidade de defender-se […] Ela aprende a odiar seu corpo porque ele a
faz lembrar de más experiências. Ela tem respostas dissociadas, apresenta
dificuldade de intimidade e é emocionalmente distante. Ela aprende que não
pode  controlar  seu  corpo  e  que  outra  pessoa  pode  tocá-la  sem  o  seu
consentimento [...] Ela não confia na sua memória, nos seus pensamentos e
no seu senso de realidade. Essas consequências afetam não só a vítima,
mas também a sociedade em geral porque uma criança traumatizada torna-
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se eventualmente um adulto que pode adotar comportamentos agressivos
ou passivos para resolver as situações e o estresse (BLANCHARD, 1996,
p.7). 

Quanto à relação dos efeitos do abuso sexual e a idade das vítimas, estudos

têm mostrado que, quanto mais próximo for o relacionamento com o agressor (pai,

mãe ou padrasto) e quanto mais velha for a criança, maior será o impacto do abuso

na  vida  da  vítima  e,  consequentemente,  mais  difícil  será  o  tratamento  de  suas

consequências (FINKELHOR, 1993).

Dessa maneira, a preocupação da reprodução da violência por parte de uma

criança ou adolescente abusado sexualmente,  não é,  apenas,  uma preocupação

teórica e acadêmica, ela se instala, também, e principalmente, na vida de pais, mães

e familiares. Sabemos que todos os receios até agora mencionados, fazem parte de

uma estrutura social  e  cultural  que impedem que muitos casos de abuso sexual

sejam notificados, e aqueles que por algum motivo superam as estatísticas, não são

levados a diante. 

Alguns desses motivos já foram abordados nesse trabalho, no entanto, resta

compreender o caminho pelo qual as notificações perpassam, chegam a ocorrer e

quais os motivos levam a não permanecerem no processo investigativo e avaliativo. 

Para  isso,  abordaremos sobre  os  encaminhamentos  realizados  ao  NACA,

pela rede de proteção à criança e ao adolescente do Município.
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Como aponta o gráfico XI, dos 158 casos analisados para responder esse

tópico, 51 casos foram encaminhados pelos Conselhos Tutelares do município, que

atualmente  são  três;  14  casos  pela  Vara  de  Família  e  Vara  da  Infância;  as

Delegacias Distritais encaminharam 08 casos; a Delegacia da Mulher encaminhou

02  casos;  40  casos  foram  encaminhados  pelo  projeto  NEACA;  25  casos

encaminhados pelo CREAS, 05 casos pelo CRAS; 06 casos foram registrados como

demanda espontânea; apenas 04 casos encaminhados por Escolas e somente 03

registros  de  encaminhamento  realizado  pelos  Serviços  de  Saúde. O número  de

encaminhamentos, realizados pelos Conselhos Tutelares, representam 32% do total

e esse número se dá por ser este o órgão responsável por zelar para que se cumpra

os direitos da população infanto-adolescente estabelecida no ECA.

Como está previsto no Título V do Art. 131 do ECA: “O Conselho Tutelar é o

órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,  encarregado pela sociedade de

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. No seu artigo 13,

é categórico ao tornar compulsória a comunicação de todo caso de “maus-tratos”

infanto-adolescentes suspeitos ou confirmados, sem prejuízo de outras providências

legais. 
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A  comunicação  obrigatória  dos  casos  de  maus-tratos  contra  criança  e

adolescente está inserida como mecanismo de defesa, além de promoção à saúde e

à vida, e como se pode observar na referida lei, a comunicação de qualquer caso de

suspeita  ou  confirmação  de  maus-tratos,  não  está  restrita  a  uma  instituição  ou

categoria profissional, comunidade ou adstrita ao Estado, é um dever imputado a

todos, na defesa dos direitos deste público.

A Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência Doméstica, Sexual

e/ou outras violências interpessoais, conhecida no município de São Gonçalo como

Ficha  de  Notificação  Compulsória  de  Maus-Tratos  e  outras  Violências83,  é  um

instrumento criado pelo Ministério da Saúde – sob o respaldo do art. 13 do ECA, do

Decreto-Lei no. 5.099, da Lei no 10.778/2003 e do art. 19 da lei 10.741/2003, para

normatizar e guiar profissionais, no registro e notificação de casos de suspeita e

confirmação de violência contra mulheres, crianças, adolescente e também idosos. 

Esse  instrumento  busca  interromper  o  ciclo  da  violência  e  fomentar  a

participação social e institucional entre o serviço de saúde, educação, assistência e

segurança, “dando início a formação de uma rede multiprofissional, interdisciplinar e

interinstitucional que atua na defesa, prevenção e proteção dos agravos sofridos por

crianças e adolescentes” (SANTOS e VIEIRA, 2010, p. 65).

Embora  se  receba  bastantes  encaminhamentos  da  parte  dos  Conselhos

Tutelares,  muitos  outros  são  negligenciados,  preconizados  por  condutas  de

desrespeito, desconhecimento, julgamentos moralistas e preconceituosos por parte

de muitos conselheiros. Por falta de conhecimento e participação de rede, muitos

casos são encaminhados erroneamente para outros serviços, que não realizam esse

atendimento de avaliação psicossocial da violência sexual.

83A ficha de Notificação Compulsória é um instrumento minucioso, com 71 indicadores, dentre os
quais contém informações sobre a vítima, sobre o espaço e tempo onde ocorreu o ato violento, os
tipos de variados de violências, além do possível agressor e uma breve evolução do caso, para isso,
o Município de São Gonçalo, através do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, em parceria com
a sociedade civil e órgãos do poder público, realizou uma capacitação para todos os profissionais da
rede de proteção à criança e o adolescente,  a fim de estimular  a notificação e reafirmar a sua
obrigação.  Essa  ficha  possui  4  vias  destinadas  ao  Conselho  Tutelar,  outra  para  a  Vigilância
Epidemiológica de doenças e agravos não transmissíveis, outra para a Educação e a outra para a
Assistência.  
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O  acesso  aos  prontuários  revelou  inúmeras  reclamações  por  parte  de

usuários e instituições – que trabalham com crianças e adolescentes – a respeito

dos atendimentos  prestados  pelos  Conselhos Tutelares,  ainda  que apontemos a

qualidade negativa dos Conselhos de São Gonçalo, não se pode deixar de ressaltar

as péssimas condições de trabalho, a demanda superior ao número de Conselhos

disponibilizados  no  Município,  os  poucos,  quase  nenhum  recursos  materiais  e

pessoais, que prejudicam o atendimento destes.

Foram  encontradas  mais  de  08  reclamações  contra  o  atendimento  dos

conselheiros e profissionais do Conselho Tutelar, que expõe a árdua luta em que

vítimas de violência doméstica e seus familiares enfrentam para notificarem os casos

de abuso sexual.

Em uma dessas reclamações, a genitora de uma criança de 03 anos de idade,

vítima de abuso sexual,  perpetrado pelo pai,  declarou que já estava a ponto de

desistir de dar continuidade a avaliação, por ter sido descreditada pela conselheira

no momento da notificação. Segundo ela, a profissional teria solicitado conversar

com a criança em outra sala, e após retornarem da conversa, a conselheira teria lhe

dito que tudo não passava de fantasias da criança, que deveria retornar a sua casa e

conversar  mais  com  o  filho.  Desiludida,  retornou  para  casa,  e  somente  duas

semanas  depois,  após  a  suspeita  de  novos  abusos,  recorreu  ao  Conselho,  que

registrou sua notificação e encaminhou às autoridades legais e judiciais.

É imprescindível que o profissional encarregado de conduzir uma notificação

de violência doméstica e sexual, compreenda que não há a necessidade de que

essa violência seja confirmada, basta a simples suspeita de maus-tratos, para que a

comunicação seja recebia. A notificação da ocorrência de violência sexual  contra

crianças e adolescentes garante que as medidas protetivas sejam imediatamente

adotadas, conforme preconiza o Art.98 do ECA.

Foram registradas nos prontuários 27 reclamações por parte dos usuários do

serviço de proteção à criança e ao adolescente, contra os atendimentos prestados

junto a Delegacia de Polícia do Município; 14 dessas reclamações, tratavam-se de
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negativas por parte de policiais em registrarem a ocorrência, seguidas de ameaças a

pessoa que estava tentando registra os supostos fatos, com o argumento de que, se

aquele abuso não fosse confirmado, poderia ser acusada pelo suposto agressor de

crime contra a honra.

Se observarmos com cautela,  veremos que a  quantidade de reclamações

destinadas às  Delegacias  supera  o  número de encaminhamentos realizados  por

estas  ao  programa  NACA.  Esses  dados  permitem afirmar  que  muitos  casos  de

violência sexual deixam de ser notificados e consequentemente apurados, devido ao

atendimento prestado.

O Jornal  Folha de São Paulo, no dia 07 de junho de 2016,  publicou uma

matéria intitulada a “A dor do estupro: via-crúcis depois do estupro”84 que narra a

dificuldade que muitas vítimas têm para registrar a ocorrência de abusos sexuais e

outras violências domésticas.  Entre os relatos constam ainda a dificuldade em se

registrar  uma  ocorrência,  o  descrédito  na  versão  da  vítima  e  a  lentidão  das

investigações.

Por vezes, os profissionais do programa NACA relataram em seus relatórios

psicossociais  aos  órgãos  competentes,  que  se  viram  obrigados  a  entrarem  em

contato com as delegacias, a fim de reafirmar o direito das vítimas em registrarem a

ocorrência  e  quando  não  era  possível  o  contato,  informavam  a  vítima  que  ela

poderia denunciar esse comportamento a corregedoria de polícia.

O  Registro de  Ocorrência  em  casos  de  abusos  sexuais  é  de  extrema

importância, pois garante que a vítima seja orientada e encaminhada a um hospital

para  realizar  exames de  profilaxia  e  receber  medicamentos  anti-retrovirais  (para

impedir a contaminação pelo vírus da AIDS, dentre outros). Torna-se mais importante

ainda, porque somente após o Registro de Ocorrência, que a criança ou adolescente

vitimado é encaminhada a fazer o exame de corpo de delito, realizado no Instituto

Médico Legal (IML).

O exame de corpo delito requisitado pela autoridade policial tem por objetivo,
84Pode ser encontrada em: http:///mme.stcfi/l_h.cc/l_cn/mecrr/.-d/r-d/-mst/cpr//n.pia/cl_/-4/viiaime.st-rmnl_.me.me-dm-
me.c-./mpdiamemp//-memstme/-mme-dml_mu.nia.st-dm-dmfimst.-d.-mecl_hmrcsth/mel_ Acessado em 16 de março de 2017.
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colher  possíveis  provas  do  ato  criminoso,  para  que  o  caso  seja  apurado  e  a

denúncia  obtenha  concretude  legal.  Nos  casos  de  violência  contra  criança  e

adolescente,  o  município  de  São Gonçalo  dispõe do NACA,  que atua como um

parceiro na tentativa de trazer materialidade ao crime, buscando o reconhecimento

da  existência  de  vestígios  ou  indícios  do  suposto  abuso  sexual.  O  relatório

psicossocial de avaliação de violência85
, utilizado pelo programa, auxilia e ampara os

juízes em suas decisões judiciais.

É possível observar que o projeto NEACA, através da ONG Movimento de

Mulheres  em  São  Gonçalo,  é  a  segunda  instituição  que  mais  realiza

encaminhamentos de violência doméstica sexual contra meninos ao programa. Isso

se dá, porque o projeto atua em parceria direta com o NACA, cuja comunicação é

estreita  e  eficaz.86 Por  estabelecerem  ações  articuladas  quanto  à  promoção  e

garantia  de  direitos  ao  público  infanto-juvenil,  estão  presentes  em  diversas

capacitações  e  reuniões,  que  garantem  a  comunicação  e  efetividade  dos

atendimentos.

O CREAS representa 15% dos encaminhamentos do caso de violência sexual

doméstica contra meninos e desde 2015 atua como parceiro nos casos de violência

extrafamiliar,  encaminhando  os  casos  de  violência  doméstica  para  o  programa

NACA. De 2015 a 2016, foram registrados 7 encaminhamentos de meninos vítimas

85O relatório  social  tem por  finalidade  “a  apresentação  das  atividades desenvolvidas  na  área  de
atuação do profissional (visitas domiciliares, informações e providências tomadas, bem como as suas
justificativas).  Seu  conteúdo  deve  ir  além  do  burocrático,  contendo  informações  relevantes  ao
processo  interventivo,  não  deve  porém  somente  informar,  mas  explicitar  as  razões  das
ações(encaminhamentos) tomadas ou a serem realizadas”. http://stmrviian/st/nia.l_-mrmpial_a.crl_/ustp//cn/mecrr/
2016/01//-qcm-m-rml_.//ria/-st/nia.l_-mst/cd/-st/nia.l_ch/mel_  .   Acessado em 16/03/2018 às 16:48hs.

Já a finalidade do relatório psicológico será “a de apresentar os procedimentos e conclusões
gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções,
o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem
como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente
as  informações  necessárias  relacionadas  à  demanda,  solicitação  ou  petição”.
http://mst/cd.pd/pstiacrl_/ustp//cn/mecrr/2011/04/rml_.//ria/-/c-l_.cd/-pstian/l_/uian/ch/mel_.  Acessado  em
16/03/2018 às 16:48hs.

86São realizadas reuniões bimestrais entre as equipes do projeto NEACA e do programa NACA, para
discussão de caos e tomadas de providências, além de ambos realizarem, em conjunto, diversas
ações sociais em favor da garantia de direito e proteção de crianças e adolescentes. 
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de violência sexual doméstica e intrafamiliar.

Entende-se  que  o  pequeno  número  de  encaminhamentos  realizados  pelo

CRAS está associado a dois  fatores:  o primeiro,  por ser  um serviço de atenção

básica, cuja complexidade dos casos atendidos é baixa, conforme classificação do

Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e a segunda, pela falta de orientação

quanto aos serviços de avaliação disponíveis no município.

O  elevado  índice  de  demanda  espontânea  registrado  pelo  programa  em

relação a todos os tipos de violência87, aponta para o fato de que as pessoas estão

cada dia mais conscientes de que podem denunciar a violência e que não estão

sozinhas.

Em  relação  aos  casos  de  violência  sexual  doméstica  contra  meninos,

considera-se um número razoável, os 06 casos advindos de demanda espontânea

atendidos pelo NACA. As manifestações contra a violência doméstica, em face de

mulheres, crianças e adolescentes, que tem ocorrido com frequência nas mídias e

redes sociais, têm contribuído para que as vítimas e seus familiares se manifestem.

Essa mudança no perfil de quem denuncia é um indicativo de maior conscientização

da sociedade, de que a violência doméstica contra crianças e adolescentes é crime,

e desconstrói a ideia da violência doméstica ser um assunto privado.

Importante ressaltar que quando se trata de violência sexual contra meninos,

ainda existe  uma barreira  muito  grande a ser  superada.  Cabe relembrar  que os

estigmas depositados em meninos vítimas, afetam, consideravelmente, a maneira

como este  e  a  sociedade  vê  a  sua  virilidade  e  a  sua  sexualidade,  que  afetam

diretamente na denunciação da violência.

Por fim, cabe discorrer sobre os poucos casos encaminhados pelas escolas e

serviços de saúde.  O número ínfimo e pouco considerável  de encaminhamentos

destinados ao NACA nos chamaram muita atenção nesta análise. 

Sabe-se que a notificação da violência cabe a todos as pessoas que tiverem

acesso  a  alguma  suspeita  ou  confirmação  de  violência  contra  criança  ou

87Em cada dez  casos  de  violência  atendidos  pelo  programa,  quatro  casos  são  registrados como
demanda espontânea.
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adolescente, mas, segundo o Capítulo II do ECA – Das Infrações Administrativas,

mais  precisamente  o  art.  245,  veremos  que  duas  categorias  profissionais

mencionadas no Estatuto, podem receber uma sansão de multa de três salários de

referência,  caso,  tendo  conhecimento  de  uma  violência  suspeita  ou  confirmada,

forem  omissas  e  não  comunicarem  as  autoridades  competentes.  É  o  caso  de

professores e médicos.

É contraditório que as únicas duas categorias mencionadas no ECA, capazes

de sofrerem sansões por não notificarem a violência contra crianças e adolescentes,

fazem  parte  diretamente  das  duas  instituições  com  menos  número  de

encaminhamentos ao programa.

Em  alguns  relatos  profissionais,  efetuados  após  a  realização  de  visitas

institucionais junto às escolas, constatamos inúmeros fatores que contribuem para a

não notificação da violência e revitimização de meninos vítimas de abuso sexual.

Sobre  as  escolas  privadas  incidem:  o  desconhecimento  da  rede  de  proteção;  o

receio de serem taxadas como escola problemática, que interferem na vida privada

dos alunos; medo de serem ameaçadas pelos genitores e familiares pela notificação

da violência e quando o abuso ocorre em suas dependências, receio de ficarem

“taxadas” pela comunidade local.

Sobre as escolas públicas, os receios quanto a não notificação dos casos de

violência sexual, estão relacionados: ao desconhecimento de como proceder nesses

casos; intimidação por parte dos genitores, familiares ou pessoas da comunidade,

medo da sua identidade ser revelada e medo de que a notificação possa provocar

alguma barbárie  ao  suposto  abusador,  considerando que  muitas  dessas escolas

estão situadas em regiões dominadas pelo tráfico de drogas no município.

Nas conjecturas realizadas para a compreensão deste fenômeno, chegamos

à conclusão que, ainda que essas instituições possam fazer comunicação direta ao

Conselho Tutelar ou a qualquer outro órgão do poder judicial, isso não as impede de

encaminharem o caso para a avaliação psicossocial ao programa, sugerindo com

isso,  que  há  entre  a  rede  de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente,  falhas
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substanciais  que  incidem  na  subnotificação  dos  casos  de  abuso  sexual  contra

meninos. 

Não obstante a todo comprometimento empenhado pelo Ministério da Saúde

na prevenção e enfrentamento da violência, ainda é possível observar um alto índice

de subnotificações de abuso sexual contra meninos, o que compromete aquisição

dos números reais dessa violência, prejudicando as ações do Estado na criação de

políticas públicas de enfrentamento à violência sexual  e doméstica, revitimizando

crianças e adolescentes que sofreram e ainda sofrem abusos.

São muitos os desafios encontrados a partir dessa análise realizada, e para a

superação  das  dificuldades  no  cumprimento  da  notificação,  é  necessário  que  o

Estado proporcione qualificação aos profissionais de atendimento a essa população,

além  de  ambientes  adequados  de  trabalho,  que  garantam  e  resguardem  os

notificadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Torna-se  evidente  que  a  violência  sexual  doméstica  é  um  fenômeno

perturbador, extremamente “democrático”, presente em qualquer lugar, em todas as

classes  e  raças,  portanto,  um assunto  complexo  de  ser  estudado,  que  provoca

feridas,  por  vezes profundas,  difíceis  até  de  serem mensuradas,  que  se  tornam

passivas da invisibilidade.

Procurou-se  nesta  pesquisa  buscar  um  aprofundamento  nos  conceitos  e

categorias  tais  como:  masculinidade  e  gênero  para  discutir  as  implicações  da

violência sexual doméstica contra meninos, reconhecendo ser esse fenômeno um

processo  dinâmico  de  construção  e  reconstrução  de  ideologias.  Neste  sentido,

objetivou-se  refletir  sobre  a  violência  sexual  contra  meninos nos seus diferentes

aspectos: psicodinâmicos, econômicos, sociais e culturais de forma ampla, conexa

aos  elementos  múltiplos  de  gênero  e  a  complexidade  das  relações  sociais  e

familiares.

A violência  sexual  doméstica  aparece  nas  pesquisas entrelaçadas  a  outras

violências  que  de  certa  forma  dificultam a  identificação  e  consequentemente  as

intervenções dos profissionais. Além dessas dificuldades, concluímos que o fato de

que  parte  dessa  violência  permanecer  oculta  e  não  notificada,  decorre  do

entendimento que tal violência é observada como um fato isolado, dentro da esfera

do privado e particular,  cujo número de casos não toma atenção necessária dos

pesquisadores. 

O preconceito,  a  falta  de  informação e  o  estigma presentes  na relação do

abuso sexual contra meninos fortalece a condição de recorrência da violência, uma

vez que, essas violências foram notificadas com um intervalo longo de tempo após a

ocorrência do abuso e outras que nem se quer foram notificadas, favorecidas pela

associação  com  a  homossexualidade  e  a  crença  de  que  o  abuso  não  havia

provocado danos consideráveis a vida da vítima. 
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Foram essas questões supracitadas que nos instigaram a buscar elementos

para compreensão dessa forma de violência, evidenciando que até mesmo dentro do

corpo de profissionais de instituições que lidam com a temática, a visão do abuso

sexual contra meninos era desconhecida e negligenciada, o que desencadeia uma

condição  generalizada  de  negligência,  que  envolve  o  Estado,  Instituições  não

governamentais, profissionais de diferentes áreas, além de entidades de proteção e

até  mesmo  pesquisadores,  que  incidem na  baixa  valoração  da  importância  dos

abusos em meninos. 

Aonde chegamos então com o desfecho desse trabalho? O que concluímos

com os resultados dessa pesquisa? Constatou-se que o segredo e o silêncio foram

aspectos importantes observados na dinâmica da violência sexual contra meninos,

culminado com o medo, a culpa e a vergonha como parte essencial deste complô

que nomeia-se, segundo Faleiros (2000), como: “complô do silêncio”.

O medo da vítima de abuso sexual, não está associado apenas à pessoa do

abusador.  A pesquisa  apontou  que  elementos  simbólicos  estruturais  afetam sua

percepção  da  masculinidade;  o  receio  da  homossexualidade  não  está  presente

apenas nas falas das vítimas, mas de toda sua família e comunidade. 

Outra  questão  que  cabe  destacar  a  partir  do  resultado  da  pesquisa  é  a

importância da escuta sensível e humanizada a crianças e adolescentes vítimas e

sua  família88. A  constatação  do  abuso  sexual  pelos  familiares  desencadeou

sentimentos, percepções e atos que provocaram rupturas e até mesmo crises nas

instituições, que reverberaram no processo de avaliação, tratamento e superação

(ou não)  da  violência.  Em casos de violência sexual  contra meninos,  em que a

88Embora não tenha sido possível adentrar no aspecto da nova legislação a respeito da escuta de
crianças e  adolescentes vítimas de  violência,  cabe  pontuar  que discordamos da  Lei  13.431  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 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Discordamos da referida Lei por diversos motivos, dentre eles: porque na tramitação do projeto de Lei
N  º  3.792/2015  que  deu  origem  à  Lei  No  13.431/2017,  não  foi  respeitada  a  participação  de
movimentos sociais, profissionais e pesquisadores nem mesmo do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA); discordamos também porque a Lei, embora se propõe a criar
mecanismos de prevenção e coibição da violência, não apresenta nenhuma estratégia concreta; pelo
fato  de haver risco da disseminação da prática do depoimento especial para além dos casos de
violência sexual, dentre outros.     
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maioria dos abusadores são pais, padrastos e tios, como demonstram os dados, é

importante que a família possa contar com sua rede de apoio social e afetivo. 

Em âmbito  Institucional  é  imprescindível  que  as  intervenções  psicossociais

sejam especializadas,  oferecidas  com qualidade  e  sensibilidade,  indicando,  caso

haja  necessidade,  intervenções  psicoterapêuticas,  a  fim  de  reduzir  os  sintomas

comumente apresentados por  vítimas de abuso sexual,  além de buscar  prevenir

novas revitimizações.

Ainda que não tenha sido possível falar da intervenção do Assistente Social no

atendimento social a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no âmbito

doméstico, dada a extensão deste trabalho, há que se ressaltar a necessidade do

fortalecimento  da  prática  profissional  acerca  dessa  demanda,  para  tanto  é

indispensável que o profissional esteja preparado, desde a sua formação, para lidar

com a escuta e o bom acolhimento, demonstrando interesse nas falas das vítimas e

atenção a qualquer comportamento associado a uma violação de direitos, realizando

intervenções técnicas que garantam o rompimento da violência, se for o caso. 

Há que se frisar que no processo interventivo profissional, o abuso sexual em

meninos  deve  ser  analisado  em seus  aspectos  particulares,  diferentemente  dos

abusos sexuais contra meninas. Como já ressaltado neste trabalho e apontado pela

pesquisa, meninos tendem a incorporarem e reagirem à violência de modo diverso

ao  das  meninas,  dado  a  estrutura  originária  da  violência,  baseada  nos  valores

históricos  do  patriarcado  e  do  machismo.  Sendo  assim,  é  necessário  que  o

profissional  de  Serviço  Social  esteja  familiarizado  com  a  temática  de  gênero  e

masculinidades, compreendendo o sistema de opressão e dominação fomentado por

uma  estrutura  social  androcêntrica  e  alimentado  por  um  sistema  capitalista  de

sociabilização.

Ressalta-se  que  pesquisadores  também podem contribuir  para  manutenção

dos mitos sobre a violência sexual contra meninos ao fazerem perguntas erradas ou

em  momentos  errados  e  interpretarem  erroneamente  os  dados  coletados  em

pesquisa.
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Reforça-se a dificuldade encontrada nesse trabalho em tentar compreender a

construção social da violência sexual doméstica contra meninos, tendo em vista a

invisibilidade  dada  ao  assunto,  diante  disso,  constata-se  a  necessidade  de  se

aprofundar  o  conceito  de  gênero  no  aspecto  da  construção  cultural  e  social  da

masculinidade,  levando em consideração que o  homem é,  também, considerado

nesse processo, como uma possível vítima invisível. Com base nas afirmações de

Hunter (1991), o homem é uma vítima negligenciada e subnotificada nas estatísticas

oficiais, onde sua visibilidade não chega a chamar a atenção necessária.

Como aponta a pesquisa desenvolvida nesse trabalho, embora os dados sejam

ainda  incipientes  e  não  se  permita  afirmar,  meninos  vítimas  de  abuso  sexual

doméstico tem grandes possibilidades de reproduzir o abuso sofrido. Essa é uma

cadeia  que  precisa  ser  interrompida,  onde  o  menino  vítima  é  silenciado  e  suas

notificações são abafadas pela ação do medo, da vergonha associada a quebra da

sua  masculinidade.  Diante  disso,  esse  trabalho  reafirma  a  necessidade  de  se

trabalhar  o  gênero  como  uma  categoria  central  para  a  investigação  científica,

partindo da sua dimensão socialmente construída e do seu caráter relacional e plural

com outras categorias como masculinidade, violência, raça, classe, geração, etc.

A pesquisa trouxe reflexões importantes acerca da dificuldade da sociedade e

profissionais em lidar com a temática da sexualidade.  No caminho perquirido da

violência sexual doméstica encontrou-se algumas falas de meninos vítimas de abuso

que  demonstravam  prazer  e  satisfação  com  o  ato  sexual,  o  que  enquanto

pesquisador da temática e estudioso da dinâmica abusiva, não me traz assombros,

dada  a  compreensão  de  que,  independentemente  de  ser  uma  relação  abusiva,

estamos lidando com o contato sexual e estímulos sensoriais. Como salienta Hunter

(1991), algumas situações abusivas podem estimular o prazer e provocar sensações

prazerosas, mesmo que a vítima esteja amedrontada ou mentalmente confusa.

Entretanto,  a  compreensão  da  temática  da  sexualidade  como  dimensão

humana, ainda é um desafio a ser trabalhado por nós pesquisadores e profissionais,

e, para isso, é relevante questionar-se até que ponto se trata de “não revitimização”
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da vítima ou uma dificuldade em lidar com o assunto. Tocar na sexualidade do outro,

irremediavelmente,  é  expor-se  a  sua  própria  sexualidade  e,  muitas  vezes,  a

exposição a sua sexualidade provoca uma paralisia  no  trato  da  questão.  Dessa

maneira, o debate da sexualidade é necessário e indispensável para o rompimento

de paradigmas culturais. 

Quanto  à  pesquisa  empírica,  embora  conseguiu-se  colher  elementos

suficientes  para  subsidiar  a  investigação  e  não  comprometer  o  trabalho,  alguns

entraves impediram o aprofundamento das informações. Notou-se que em certos

prontuários  estudados,  os  casos  careciam  de  dados  essenciais  para  o

desenvolvimento das análises e em muitos prontuários não se via a sistematização

da  prática  daquele  profissional  envolvido.  Salvo  as  informações  confidenciais  e

sigilosas, o prontuário é um dos instrumentos de comunicação profissional, serve

para além do registro histórico do caso. O prontuário permite uma continuidade da

avaliação,  sem  que  haja  uma  revitimização  da  vítima,  ele  permite  também  a

materialização  de  uma  percepção  analítica  sobre  os  fatos  naquele  momento

observados, que no curso da avaliação é fundamental para a resolução do caso.

Além das dificuldades manifestadas no interior da instituição, observou-se que

muitos  encaminhamentos  eram  destinados  erroneamente  às  instituições  e  não

possuíam  a  Ficha  Única  de  Notificação  Compulsória  de  Maus-Tratos  e  outras

Violências,  que  dificultaram  o  acesso  real  do  número  do  abuso  sexual  contra

meninos  no  âmbito  doméstico.  Essa  afirmação  implica  dizer  que  ainda  existem

muitos  casos  não  notificados  de  violência  sexual  e  um número  ainda  maior  de

abusos contra meninos.  Contudo,  a  pesquisa desenvolveu-se satisfatoriamente e

com resultados bastante positivos. 

Acreditamos ser  fundamental  debatermos o  assunto  da violência  doméstica

nos diferentes setores da sociedade, tais como: escolas, igrejas, na comunidade em

geral  com  a  finalidade  de  propagarmos  informações  a  respeito  dos  agravos  e

consequências do abuso, ressaltando a importância de se observar as crianças e

adolescentes como sujeitos de direitos em pleno desenvolvimento.
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A  pretensão  deste  trabalho  foi  contribuir  para  a  reflexão  acerca  da

imaterialidade do abuso sexual contra meninos, estimulando a realização de novas

pesquisas nessa área, para tornar visível aquilo que por muitos anos permaneceu

inexplorado. Dessa maneira, a realização dessa investigação visa criar caminhos de

estudos e abrir  perspectivas para outras produções,  cujo  foco pode atribuir-se a

relação abusiva entre mulheres e meninos, compreendendo aspectos do abusador

do  sexo  feminino;  a  materialidade  processual  das  declarações  sobre  o  abuso,

revelado em instituições de avaliação não judiciárias, entre outras.

Finalmente, conclui-se que dado o silêncio perturbador da temática do abuso

sexual  doméstico  contra  meninos  nas  produções  e  pesquisas  brasileiras,  é

necessário  frisar  a  importância  de  se  investigar  este  assunto,  atribuindo  à

prevalência  e  à  incidência  desse  fenômeno,  aos  desdobramentos  legais  e

psicossociais, com articulação com os parâmetros reais e concretos da sociedade,

levando em consideração os atributos  econômicos, raciais,  culturais e sociais da

violência.
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