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RESUMO 

 

 A violência e o abuso sexual cometidos contra crianças e adolescentes no 

Brasil tornou-se problema de saúde pública, devido aos alarmantes dados estatísticos 

e a problemática de atendimento dessa demanda nas redes intersetoriais dos 

municípios. Soma-se a isso a precarização e a falta de investimentos financeiros, 

materiais e de pessoal técnico qualificado nas execuções das políticas públicas que 

abrangem essa faixa etária da população brasileira. Pensando nisso e reportando-se 

à história para elucidar tal questão o objetivo desse trabalho é trazer ao leitor de forma 

objetiva as peculiaridades do atendimento da rede intersetorial à essas pessoas no 

município de Rio das Ostras. Além de abordar o processo histórico da assistência à 

essa faixa etária e, ainda, o debate da família e a subjetividade das crianças e 

adolescentes vítimas dessa tão cruel violência. 

 

Palavras-chave: violência; saúde pública, políticas públicas; assistência; família. 

 

ABSTRACT 

 

 The violence and sexual abuse committed against children and adolescents 

in Brazil has become a public health issue due to the alarming statistical data and the 

assistance problem of  this demand in the intersectoral networks of the municipalities. 

Added to this there is the precariousness and lack of financial investments, material 

and qualified technical personnel in the public policies execution that cover this age 

group of the Brazilian population. Thinking about this, and referring to history to 

elucidate such questions, the objective of this work is to bring the reader in an objective 

way the peculiarities of the intersectoral network service to these people in the 

municipality of Rio das Ostras. Besides that, approaching  the historical process of 

assistance to this age group, as well as, the family debate and the subjectivity of 

children and adolescents victims of this cruel violence.  

 

Key-words: violence; Public health, public policies; assistance; family. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O trabalho a seguir pretende abordar a questão da violência e abuso sexual 

cometidos contra crianças e adolescentes com ênfase na rede intersetorial do 

município de Rio das Ostras. Para tanto, algumas questões centrais serão levantadas 

para discussão e compreensão. 

 Ao longo do capítulo I será feito o debate da historicidade da assistência à 

criança e ao adolescente ao longo da história brasileira, atravessando alguns 

momentos históricos como o período escravocrata, a criação das Santas Casas de 

Misericórdia e sua importância à época. Religião, Estado e assistência social: limites 

e possibilidades. O Brasil império. O surgimento do termo “menor”. Os códigos de 

menores de 1927 e 1979; a Era Vargas, as políticas sociais e o primeiro-damismo. A 

importância das décadas de 1970-80-90 para os direitos humanos. A Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas implicações e 

avanços nos tempos atuais. 

 O capítulo II abordará o tema de família e suas múltiplas formas de organização 

durante o processo histórico que vai desde a sociedade primitiva (com o 

cooperativismo) até a crise atual da família burguesa monogâmica (concorrência, 

herança e trabalho alienado) e a relação da monogamia com a manutenção e 

reprodução da ordem do capital. A subjetividade de crianças e adolescentes vítimas 

de violência sexual e suas relações sociais e familiares. 

 No capítulo III a violência e o abuso sexual na sociedade brasileira, a campanha 

nacional de enfrentamento a essa violência. Programas, ações e canais de denúncia. 

Proteção ou desproteção social com as políticas públicas? A rede intersetorial do 

município de Rio das Ostras 
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CAPÍTULO I - HISTORICIZANDO A ASSISTÊNCIA PARA A CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

1.1. ATÉ O SÉCULO XIX 
 

O período escravocrata no Brasil foi marcado, sem dúvidas, por inúmeras 

barbáries e castigos físicos, psicológicos numa sociedade desigual, injusta e 

opressora. Mas, em se tratando da questão do abandono de crianças, muitas mães 

escravas cometiam o aborto e o infanticídio para que seus filhos não passassem pelas 

mesmas atrocidades às quais elas (mulheres e escravas) eram obrigadas a se 

submeterem perante o “senhor” que detinha o poder sobre elas. Portanto esse período 

foi marcado por uma alta taxa de mortalidade infantil. As condições relações sociais e 

a insalubridade das senzalas potencializavam tal taxa. 

 Crianças a partir dos sete anos de idade nesse período já exerciam atividades 

como aprendizes e podendo ser castigadas fisicamente pelos senhores de escravos. 

Seus direitos mais básicos eram negados ou até, pode-se dizer, nem existiam.  

 Pode-se observar então que pessoas nas condições descritas acima não 

tinham qualquer direito na sociedade, até o direito à voz (no sentido ampliado da 

palavra) lhes era negado. 

 Mais de quatro milhões de escravos foram trazidos ao Brasil no período 

escravista, e muitas crianças acabavam abandonadas nas ruas, onde muitas delas 

eram devoradas por animais 

(https://www.mprs.mp.br/areas/infancia/arquivos/politpubl.pdf, s.d.). Essa alta taxa de 

infanticídio e/ou mortalidade infantil perdurou no Brasil até o século XX. 

 A partir desses fatos e embasado no modelo piedoso e caritativo, Portugal, 

colonizador do Brasil resolveu, então, instalar junto à Santa Casa de Misericórdia, em 

Salvador/BA, no ano de 1726, uma Roda dos Expostos. 

 

A Roda, que tem origem nos mosteiros e conventos medievais com 
absoluto regime de clausura, era peça cilíndrica que, presa à parede ou 
muro da instituição e girando sobre um eixo central, permitia a troca de 
objetos e de correspondência sem qualquer visualização do mundo 

https://www.mprs.mp.br/areas/infancia/arquivos/politpubl.pdf
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exterior. Nas Santas Casas, acreditando-se pudessem ser criadas e 
educadas na fé cristã, passaram a servir ao abandono de crianças, além 
de preservar a identidade do abandonante. (Sul, s.d.) 

 

.  Observa-se que a fé sempre influenciou importantes decisões da vida cotidiana, 

sobretudo no período que está sendo analisado Estado e Igreja constituíam o alto 

escalão social, onde muitas ações do governo eram pautadas no aval da Igreja. 

 E para além do imediato colocado socialmente, numa abordagem mais 

profunda acerca das Rodas dos Expostos, pode-se dizer que as mesmas serviam 

como uma forma de orientação à população pobre, “domesticando” crianças e 

adolescentes para transformá-los em classe trabalhadora visando à lucratividade 

quanto aos seus idealizadores. 

 A título informativo e de curiosidade seguem os locais e ano de criação das dez 

primeiras Santa Casa de Misericórdia no Brasil: 

As dez primeiras instituições no Brasil 

• 1539 - Santa Casa de Misericórdia de Olinda (PE) 
• 1543 - Santa Casa da Misericórdia de Santos (SP) 
• 1549 - Santa Casa de Misericórdia de Salvador (BA) 
• 1582 - Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (RJ) 
• 1551 - Santa Casa de Misericórdia de Vitória (ES) 
• 1599 - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SP) 
• 1602 - Santa Casa de Misericórdia de João Pessoa (PB) 
• 1619 - Santa Casa de Misericórdia de Belém (PA) 
• 1657 - Santa Casa de Misericórdia de São Luís (MA) 
• 1792 - Santa Casa de Misericórdia de Campos (RJ)(WIKIPEDIA, s.d.) 

 

 Em 1828 foi criada a Lei dos Municípios, que centralizaria as ações de 

assistência às crianças e adolescentes perdurando até a Constituição Federal de 

1988. Tal Lei oficializava ainda as Rodas, passando elas a serem geridas pelo Estado, 

tal ação objetivava passar a tarefa dos cuidados de criação para interesses 

particulares, ainda sob o pilar da caridade e filantropia. 

Até o século XX não se tem registro de políticas públicas geridas pelo Estado 

na proteção e assistência às crianças e adolescentes. Em geral, quem fazia tal 

proteção eram principalmente as Santas Casas de Misericórdia, vinculadas à doutrina 

da Igreja Católica, com um cunho assistencialista e caritativo, despolitizando a 

assistência etc. Sobre as Santas Casas, a primeira construída no Brasil foi no ano de 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Olinda&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_da_Miseric%C3%B3rdia_de_Santos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Salvador&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_do_Rio_de_Janeiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Jo%C3%A3o_Pessoa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Bel%C3%A9m&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Casa_de_Miseric%C3%B3rdia_de_Campos&action=edit&redlink=1
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1539 em Olinda/PE. Tal instituição tinha o caráter de ajuda aos pobres e os menos 

favorecidos, com o objetivo de acolher as crianças abandonadas nas ruas, nas portas 

das Igrejas e em montes de lixo. As Santas Casas de Misericórdia seguiam padrão 

europeu, inspiradas na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em Portugal e 

prestavam a caridade e atendimento à saúde dos menos favorecidos. Como o Brasil 

ainda era subordinado a Portugal, toda a assistência prestada às crianças e 

adolescentes deveria ser nos mesmos moldes lusitanos. 

No Brasil império, enfrentado dificuldades materiais e financeiras o papel da 

irmandade religiosa vinculou-se ao poder do Estado na assistência aos pobres e 

abandonados. A irmandade não tinha cunho educacional, apenas caritativo, as 

crianças de zero a três anos eram levadas às amas de leite ou ao próprio hospital para 

poderem se alimentar. 

(http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFil

e/1953/329, s.d.). Se por acaso até os sete anos ninguém se responsabilizasse por 

elas, as mesmas eram deixadas sob a custódia do Estado, onde ficavam expostas e 

eram entregues, principalmente para o trabalho escravo. Isso não retira o fato de que, 

se alguma família acolhesse a criança antes dos sete anos, a mesma também era 

submetida ao trabalho escravo por essa família. 

Uma crítica imponente ao sistema caritativo é que o caráter educacional era 

negado, nem ao menos pensado. Quando se pensou nas leis de ensino, já na segunda 

metade do século XIX, tornou-o obrigatório somente aos meninos maiores de sete 

anos. Mas na prática, os que tinham alguma doença contagiosa, os escravos e os 

não-vacinados eram excluídos do acesso ao ensino, isso lembrando que, para as 

meninas, a questão era ainda pior, pois elas nem sequer foram citadas, nem mesmo 

nas exceções da tal lei do ensino primário e secundário. O acesso à educação era 

“mérito” apenas dos homens, cabendo à mulher o papel de submissão. 

Em 1850 os filhos dos escravos passaram a ser citados na lei de educação e 

em 1871, a Lei do Ventre Livre, dizia que todo filho de escravo que nascesse a partir 

daquela data estaria alforriado, possibilitou um avanço para que mais adiante se 

abolisse a escravatura. 

A partir de então, políticas higienistas passaram a ser adotadas e muitos 

médicos passaram a atuar no sentido de limpar as cidades retirando das ruas as 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/329
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/329
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crianças em situação de rua que “colocavam em risco a população”. As crianças 

retiradas das ruas eram levadas aos asilos e lá, tinham um ensino profissionalizante 

e excludente uma vez que lhes era retirado o convívio social e ministradas aulas de 

moral, por exemplo. 

A noção de “menor” veio no século XIX referindo-se àquelas crianças e 

adolescentes pobres e abandonadas, que viviam nas ruas e muitas delas cometiam 

delitos. 

 

1.2. SÉCULO XX E XXI 

 

 Em 1917, ocorreu uma greve geral no Brasil e contou com o movimento de 

greve e o Comitê de Defesa Proletária que reivindicava, dentre outras coisas, a 

proibição do trabalho para menores de 14 anos e, o fim do trabalho noturno para 

mulheres e para os menores de 18 anos. 

 Em 1922, o governo brasileiro consolida os asilos como o efetivo local para 

onde deveriam ser levados os menores abandonados. Tais lugares pareciam 

verdadeiros quartéis, corrigindo as crianças com muita disciplina e confinamento. 

(http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFil

e/1953/329, s. d.). 

 Nesse período também se constata um aumento de instituições privadas de 

cunho religioso ligadas à Igreja Católica que se destinavam a ensinar moralmente as 

crianças e profissionalizá-las. 

 Em 1927 – data do primeiro Código de Menores – o registro obrigatório foi 

criado, ainda garantindo o sigilo dos pais. Ainda de acordo com essa Lei, como 

descrito em seu artigo nº 143 parágrafo único “Si o menor vier a soffrer algum 

attentado sexual, ou se prostituir, a pena póde ser elevado ao dobro ou triplo, 

conforme o responsável pelo menor tiver contribuido para a freqüência ilícita 

deliberadamente ou por negligencia grave e continuada” (Código de Menores, artº 68 

§ 1º, 1927). A pena de que trata o artigo seria de prisão de quinze dias a dois meses 

ou uma multa de 20$ ou 200$000 reis (moeda da época) ou ambas as penas. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/329
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/329
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 O Código de Menores de 1927 afastava a responsabilidade penal para os 

menores de dezoito anos; a reeducação se dava pelo isolamento, onde, isoladas, as 

crianças e adolescentes ficavam totalmente submissos e indefesos, expostos às 

ações truculentas de “reeducação” impostas à eles pelo Estado. 

 A revolução de 1930 e a implantação do Estado Novo na Era Vargas, mexeram 

com o cenário político brasileiro, derrubando as oligarquias rurais para dar início a um 

Estado autoritário que vigorou de 1937 a 1945, com o presidente Getúlio Vargas. 

Getúlio reformulou as políticas sociais através de uma cidadania regulada, onde só 

tinha acesso a ela (cidadania) as pessoas que possuíam carteira assinada, exemplo 

disso era o acesso à previdência e foi um período onde muitos ficaram desassistidos 

pelo Estado, no que tange o acesso a direitos. Um dado importante de ganho nessa 

época foi a conquista do sufrágio universal, uma vez que até então, mulheres eram 

excluídas desse direito político que passou a abranger todos os indivíduos. 

 Em 1942, período considerado mais autoritário da Era Vargas, foi criado o 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que estava vinculado ao Ministério da Justiça 

e funcionava como um sistema penitenciário para a população menor de idade com 

caráter repressivo, a diferença estava no atendimento a adolescentes que cometiam 

ato infracional e os que eram abandonados e/ou carentes. 

 Os que cometiam atos infracionais eram encaminhados a reformatórios e casas 

de correção em caráter de internato. Já os abandonados e carentes eram levados aos 

patronatos agrícolas e escolas onde aprenderiam algum tipo de ofício urbano, com o 

objetivo de terem uma profissão para se encaixarem no mercado de trabalho. 

 Importante ressaltar que nesse período a figura do primeiro-damismo estava 

diretamente relacionada às políticas sociais que eram de cunho meramente 

assistencialista, ainda não desvinculada do caráter caritativo, sem nenhuma 

perspectiva de política social enquanto direito, agindo como filantropia e higienização 

social. Outras instituições também foram criadas nesse período vinculadas ao 

primeiro-damismo, como a LBA (Legião Brasileira de Assistência) na figura da Darcy 

Vargas, a Casa do Pequeno Lavrador e a Casa do Pequeno Trabalhador e a Casa 

das Meninas que acolhia adolescentes do sexo feminino com algum problema de 

conduta. 
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 Entre 1945 e 1964, com a queda do governo de Getúlio Vargas, uma nova 

Constituição foi promulgada, em caráter liberal, em 1946 e ela trazia alguns avanços 

como o fim da pena de morte, a independência entre os três poderes, eleição direta 

para presidente com mandato de cinco anos, o direito à greve e a liberdade sindical, 

além do fim da censura, esta que foi a quarta Constituição do Brasil. 

 A organização popular nesse mesmo período ganhou forças e instituições 

como o SAM (Serviço de Assistência ao Menor) já eram vistas como repressivas; no 

contexto internacional se vivia um momento de guerra fria. 

 O Golpe Militar em 1964 estagnou o avanço democrático no país por mais de 

vinte anos. Uma nova Constituição foi promulgada em 1967 dando caráter autoritário 

ao governo e recuando os direitos sociais da população além de reprimir a liberdade 

de expressão e de opinião. 

 O período militar no Brasil criou, na área da infância e adolescência a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) através da Lei nº 4.563/64 e o Código 

de Menores de 1979. A FUNABEM herdou do SAM o prédio e o pessoal e abrigava 

em caráter de internato, principalmente, menores abandonados, carentes e infratores. 

 O Código de Menores de 1979, apesar de algumas reformulações do Código 

de 1927, não abandonou o caráter repressivo, assistencialista e de repressão com a 

população infantojuvenil. Introduzia, ainda, a expressão “menor em situação irregular” 

que eram levados à autoridade judiciária que conduziria a forma como aquele 

adolescente iria ser acolhido ou “reprimido”. Isso dava à essa autoridade poderes 

ilimitados no que tange à vida dessa população. Cabe ressaltar o Código de 79 e a 

Lei 4.653/54 trazia o termo “autoridade judiciária” cerca de oitenta vezes. 

 Somente na década de 1970 é que estudiosos começaram a se aprofundar e 

se interessar a população infanto-juvenil sobretudo àquelas em situação de risco ou 

os “delinquentes”. Foi um importante passo trazer esse debate para dentro da 

Universidade, pois, em plena época de ditadura, pressionaria o Estado a formular e 

implementar políticas públicas voltadas à essas parcelas da sociedade, além do 

debate dos direitos humanos, num período de tamanhos retrocessos, como foi a 

Ditadura Militar. 
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 Alguns trabalhos acadêmicos, principalmente de São Paulo, foram destaques 

nesse período entre 1974 e 1981, dentre eles: 

“A criança, o adolescente, a cidade”: pesquisa realizada pelo CEBRAP- São 
Paulo em 1974. 

“Menino de rua: expectativas e valores de menores marginalizados em São 
Paulo”: pesquisa realizada por Rosa Maria Fischer em 1979. 

“Condições de reintegração psico-social do delinqüente juvenil; estudo de caso 
na Grande São Paulo”: tese de mestrado de Virginia P. Hollaender pela 
PUC/SP em 1979. 

“O Dilema do Decente Malandro” tese de mestrado defendida por Maria Lucia 
Violante em 1981, publicado posteriormente pela editora Cortez”. 
(http://www.promenino.org.br/noticias/arquivo/uma-breve-historia-dos-direitos-
da-crianca-e-do-adolescente-no-brasil-14251, s.d.) 

 

 A década de 1980 foi favorável ao avanço democrático, uma vez que a atual 

Constituição foi promulgada em 1988. No que se refere à crianças e adolescentes os 

estudos e atos se dividiam em dois grupos, são eles: os menoristas – que defendiam 

a manutenção do Código de menores – e os estatutistas – que defendiam garantir 

novos e amplos direitos numa política de proteção integral. 

 Ulysses Guimarães, deputado que presidia a Assembleia Nacional Constituinte 

formada em 1987 e que durou 18 meses para que então, em 5 de outubro de 1988 

fosse promulgada a Constituição Brasileira que garantia avanços sociais bem como a 

participação popular e os conselhos de participação nas decisões e gestão de políticas 

públicas. 

 Em seu artigo número 227, a Constituição de 1988 traz garantias às crianças e 

adolescentes, dentre elas: direito à sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, 

integridade física, psicológica e moral; além de protegê-las contra negligência, maus 

tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. 

 Todo esse avanço na Carta Magna, construiu as bases para a futura 

formulação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) publicado em 1990 com 

o apoio da sociedade civil, dos juristas e de órgãos do governo. 

O ECA foi promulgado no dia 13 de julho de 1990 através da Lei número 

8.069/90, um documento de direitos humanos de grande conquista para a sociedade 
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brasileira seguindo a normativa internacional e respeitando e reconhecendo os direitos 

dos infanto-juvenis. Um avanço importante dessa legislação foi a impossibilidade do 

Estado agir como nas décadas anteriores, punindo com repressão, sem a perspectiva 

de direito. O Estatuto utiliza-se da internação somente como último recurso e quando 

estiver ligação com algum ato infracional. Outro ganho histórico do ECA foi a criação 

dos conselhos e fundos da criança e do adolescente (no âmbito municipal, estadual e 

federal) e o Conselho Tutelar que é gerida pela política municipal, onde é obrigatório 

cada município dispor de, ao menos, um equipamento desse de proteção. 

O neoliberalismo possibilitou um avanço do terceiro setor, e o Estado passou a 

atuar de forma recuada, desresponsabilizando-se de algumas de suas funções, 

portanto um Estado mínimo. O terceiro setor é muito presente no âmbito da criança e 

do adolescente. Os conselhos participativos, que conta com a participação de 

representantes do Estado e da sociedade civil é um importante espaço conquistado 

para a formulação e aprovação de políticas públicas, mesmo cooptado é um espaço 

que não se deve perder, deve-se lutar para que se mantenham e se ampliem as 

discussões e as políticas à essa faixa etária da população brasileira visto que muitos 

municípios brasileiros ainda não dispõem dos conselhos deliberativos de participação. 

Muitos ainda são os desafios colocados na implementação efetiva do ECA, 

porém não se pode negar os avanços conquistados desde a sua promulgação. Retirar 

a possibilidade de uma ação arbitrária do Estado na vida de crianças e adolescentes 

já é um fator de vitória para essas pessoas. Desvincular o profissional que atua com 

crianças e adolescentes da figura assistencialista, repressiva e corretiva, traço 

marcado historicamente nas práticas sociais brasileiras. 

Cabe ressaltar que essa marca histórica está vinculada ao próprio processo de 

formação social do país, uma vez que a história brasileira se revela na maioria das 

vezes por uma sociabilidade autoritária, truculenta, repressiva, conservadora, onde a 

democracia plena está engatinhando ainda em sua efetivação plena dos direitos 

humanos. 

“Toda criança e adolescente é sujeito de direito, pessoa em condição peculiar 

de desenvolvimento, credora da prioridade absoluta e da proteção integral e especial 

afirmada na Lei”. (RS, Ministério Público s.d.). 
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Observa-se que, historicamente, a lei é objeto de dominação, mas ela (a lei) 

também pode ser instrumento de liberdade. A conquista do ECA é exemplo disso, 

mesmo com todos os desafios e limitações ainda colocados. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - A FAMÍLIA E A SUBJETIVIDADE DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

 
 Fruto de uma construção histórica do século XIX, os comunistas são vistos 

como contrários ao Estado, à propriedade privada, à religião e à família; sendo a favor 

de uma sociedade sem classes, livre de exploração e de uma abundância que supere 

a miséria, onde seja possível suprir as necessidades da vida cotidiana sem o uso do 

dinheiro e de todas as mazelas que vivenciamos hoje, que seja possível a dedicação 

à alguma atividade produtiva, sem visar o lucro, com jornadas de trabalho em poucas 

horas por mês, sem o peso da exploração da mais-valia; atividade essa, desvinculada 

das categorias: dinheiro, comércio, mercadoria, exploração da força de trabalho, etc. 

 A construção social que se conhece hoje e onde as pessoas nasceram e foram 

criadas dentro de um padrão familiar tipicamente capitalista baseado na propriedade 

privada e na base familiar monogâmica, porém nem sempre foi assim e, portanto, não 

se deve naturalizar tal padrão familiar. 

 Os jovens, ao tentarem um relacionamento conjugal, tentam não repetir os 

erros cometidos por seus pais e, na maioria das vezes, não conseguem e acabam se 

machucando, encarando processos de separação doloridos tanto para adultos quanto 

para as crianças. A infelicidade, que é o resultado de não se conseguir alcançar os 

objetivos, deixa marca na personalidade das pessoas. Tal infelicidade se reflete 

também na vida social e não apenas na vida pessoal do indivíduo, uma vez que não 

se consegue, enquanto ser social e enquanto humanidade, encontrar caminhos para 

a construção de uma vida mais feliz. Portanto, as infelicidades da vida cotidiana não 

são fruto apenas de problemas singulares, onde se possa resolvê-las de forma 

individual, pelo contrário, trata-se de uma infelicidade coletiva, com raízes coletivas, 
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articuladas com toda a história da humanidade, desde sua gênese, até os dias atuais. 

Portanto, solucionar esse problema não é algo simples e, não se aceitam soluções 

pontuais e efêmeras, pois se trata de questões muito mais complexas e radicais. 

 Não é fácil discutir a categoria “família”, nem tão pouco repensar o papel do 

pai, da mãe e dos filhos dentro dessa relação familiar tão perpassada por 

determinantes históricos que se incorporaram e se “naturalizam” na vida cotidiana das 

famílias. “É afetivamente complicado dar-se conta de que o que hoje somos como homens e 

mulheres, pais e filhos, está tão permeado pelas relações sociais predominantes que 

terminamos sendo algo muito diferente do que gostaríamos de ser.”. (LESSA, S. São Paulo. 

2012, p. 9). 

 O conceito de monogamia, ainda segundo LESSA (2012), diz respeito auma 

relação que seja “honesta” entre duas pessoas, onde, através da moral, duas pessoas 

que se amam devem construir um núcleo familiar independente/deslocado da vida em 

comunidade (por isso o termo “família nuclear”). Mas essa verdade é questionável, se 

formos pesquisar na história, por exemplo se, em outras formas de organização social, 

que não a sociedade capitalista, os indivíduos se organizavam monogamicamente e 

veremos que não: em outras organizações da vida cotidiana, em outros momentos 

históricos havia outras formas de construção familiar e a monogamia passa então a 

ser compreendida, para além do seu aspecto moral predominante e arraigado 

socialmente, como um aspecto determinante na organização da sociedade em 

classes sociais distintas e antagônicas. 

 O senso comum socialmente construído acerca da poligamia nos leva a uma 

compreensão deturpada da realidade, caindo no pressuposto de que a família 

monogâmica é a única alternativa possível, sobretudo nos pensamentos mais 

conservadores e que a ideia de um “relacionamento aberto” seria uma promiscuidade 

e uma abominação. A história muito nos ensina quando nos reportamos a ela na busca 

de compreensão e, em alguns momentos, ela será lembrada, como já foi lembrada no 

capítulo anterior para que se crie um pensamento crítico sobre o tema a que se propõe 

discutir o presente trabalho. 

 
Por outro lado, uma sociedade sem família não pode existir. O cuidado 
das crianças, a preparação dos alimentos, a moradia e a vestimenta, etc. 
requerem alguma forma de família. Mas quem pode provar que a única 
forma de organização familiar é a família burguesa? (LESSA, S. São 
Paulo, 2012, p. 10). 
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 O que os comunistas desejam e almejam é a atual superação da forma 

societária vigente e para que se alcance isso, para além de todo o debate do 

comunismo, que não cabe ser discutido nesse momento, a atual forma de construção 

familiar deve ser também superada, pois esse modelo familiar defende o patriarcado, 

a propriedade privada e a herança. 

 Enquanto elemento central, o Código de Ética dos Assistentes Sociais (CFESS, 

1993) traz a liberdade como um elemento primordial a ser seguido e essa liberdade, 

entendida no seu aspecto amplo, requer a liberdade do indivíduo enquanto escolhas 

e ações. A liberdade enquanto ser social, desprovido de qualquer forma de dominação 

e, nesse modelo de família, a dominação está presente nos aspectos citados no 

parágrafo anterior. Portanto, a superação dessas questões contribui para a liberdade 

plena do ser social e para a superação da concepção burguesa de família. 

 
A superação do casamento monogâmico, pela qual lutam os comunistas, 
é a passagem para a mais livre e plena realização afetiva das pessoas – 
analogamente a como a superação da propriedade privada abrirá as 
portas a um desenvolvimento muito superior da sociedade. A 
organização familiar comunista será um meio para o desenvolvimento 
superior das pessoas. Os comunistas não propõem a poligamia, do 
mesmo modo como não defendem a monogamia. Não defendemos o 
descompromisso afetivo e pessoal que caracteriza algumas propostas de 
“amor livre”, assim como recusamos o moralismo monogâmico hoje 
predominante. Estamos propondo que as relações amorosas devam ser 
pautadas apenas e tão somente pelas decisões livres, emancipadas, das 
pessoas. Para isso, como veremos, é preciso superar a sociedade de 
classes com tudo o que ela implica: o Estado, a violência, a miséria, a 
exploração do homem pelo homem, as guerras, a propriedade privada, a 
destruição ecológica... e o patriarcalismo. (LESSA, S. São Paulo, 2012, 
p. 11). 

  

Sérgio Lessa desconstrói alguns tabus sociais e quebra o senso comum nessa 

citação ao defender o comunismo e a liberdade individual na busca pela efetiva 

liberdade plena do ser social, onde, ele, enquanto indivíduo, possa se despir de 

preconceitos e mazelas para alcançar sua plena afetividade. 

 Nas próximas páginas será tratado o contexto histórico de algumas sociedades 

e suas respectivas concepções sociais e familiares, bem como a origem da família 

monogâmica. 
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2.1. A SOCIEDADE PRIMITIVA E O PADRÃO FAMILIAR DA ÉPOCA 
 

 O ser social só o é, pois, sua forma de organização social se traduz na forma 

de indivíduos indissociáveis, e, neste sentido, um depende do outro para sobreviver, 

não sendo possível pensar o indivíduo apartado/sozinho/separado de qualquer tipo 

de relação social, seja em que tipo societário for. 

 Pensando dessa maneira, já nos primórdios da sociedade, ainda na sociedade 

primitiva, os indivíduos já se organizavam em bandos mesmo que pequenos, mas em 

bandos e isso era bom, pois facilitava sua interação entre os próprios seres-humanos 

(Homo sapiens) e também a sua interação com a natureza e sua subsistência 

(trabalho). Marx diz que a partir do trabalho e da teleologia que o homem possui é 

possível transformar não apenas a natureza na produção de objetos e matérias-

primas, mas,ao transformar a natureza o homem, também se auto transforma. O 

trabalho é o elemento central que origina o ser social e é a partir dele que o homem 

se transforma e a sociedade se desenvolve através da relação do homem com a 

natureza pautado na teleologia. 

 A sociedade primitiva baseava-se na caça de pequenos animais e na coleta de 

frutos etc. A partir dessa interação mais íntima do homem com a natureza observando 

os períodos de chuvas e a relação dela com o número de peixes, ou determinados 

períodos em que se têm um tipo de fruta e já em outro período não se tem daquela 

fruta, o desenvolvimento da linguagem, da pintura e das relações sociais vão se 

modificando a partir também do contato com os ascendentes e na medida em que a 

técnica se aprimora para realizar determinada atividade. Com esse contato mais 

próximo com a natureza a forma de produção de alimentos e de manuseio da matéria-

prima vai aprimorando as relações sociais e já é possível se pensar num 

desenvolvimento, mesmo que a pequenos passos, mas sim, pouco a pouco se 

caminha para uma evolução. 

 Outra característica da sociedade primitiva era o nomadismo, uma vez que a 

coleta de alimentos e matérias-primas era maior do que o que a natureza podia, a seu 

tempo, repor, isso forçava que eles fossem para outros lugares em busca de 

subsistência e não tinham local fixo onde pudessem estabelecer moradia. Os grupos 

de pessoas eram pequenos uma vez que não se tinha alimento para todos e, ainda, 
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seus instrumentos de trabalho não eram carregados entre um deslocamento e outro, 

tornando-os obsoletos e de fácil montagem. 

 A cooperação entre os indivíduos era, sem dúvida, a forma de se manterem 

vivos em confrontos com outros animais em busca pelo alimento ou, não haveria outra 

forma de sobrevivência. 

 

Por isso as formas de vida comunitária predominavam 
independentemente de qual sociedade primitiva estejamos falando: nas 
tribos africanas, na Austrália, na Ásia ou nas Américas, em todas as 
sociedades primitivas a colaboração e a união dos esforços eram a chave 
para a sobrevivência. (LESSA, S. 2012. p. 17). 

 

 Essa cooperação se dava levando em conta a capacidade laborativa de cada 

indivíduo, se um fosse melhor em determinada tarefa como coletar alimentos, todos 

poderiam comer mais, já outro que fosse melhor em traçar a rota de migração, faria 

com que todos andassem menos em seus deslocamentos de um lugar para o outro. 

 É importante destacar que existia a violência e os mais fortes utilizavam-se sim 

da violência para se alimentar mais e melhor, por exemplo, assim, o mais fraco comia 

menos. Porém era uma violência distinta da que se vive hoje. Era violência de um 

indivíduo contra o outro e não de uma classe contra a outra como se é hoje, não se 

tinha o conceito nem a divisão societária em classes e a barbárie que hoje 

conhecemos a partir dos interesses antagônicos das classes. 

Se fosse necessário aumentar a proporção de homens, os bebês 
femininos eram abandonados, e vice-versa. E, também, como a morte de 
um homem adulto não alterava a quantidade de bebês que o bando 
poderia ter, a vida das mulheres era mais protegida e na divisão das 
tarefas não cabia a elas, na maior parte dos casos, as mais perigosas. 
(LESSA, S. 2012. p. 18). 

 

 Interessante ressaltar que a tarefa de cuidar das crianças era também coletiva, 

portanto, todos os homens da tribo eram como pais para aquela criança e todas as 

outras crianças da tribo eram como primas(os), somente as mães é que era singular, 

por conta do nascimento do bebê. Nenhuma criança era abandonada por causa de 

uma eventual morte da mãe. A vida, nessa divisão social, era protegida por todos e 

não pautada nos preceitos de família nuclear como se é hoje no atual estágio de 

desenvolvimento societário. Nem mesmo a tarefa de cuidado dos filhos ou a 
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preparação de alimentos eram exclusivamente femininos (como se tem hoje no senso 

comum machista engendrado) tais tarefas eram também coletivas. 

  
As relações sexuais e afetivas eram, como veremos, muito menos 
humanamente desenvolvidas do que as de hoje – e, todavia, eram 
consensuais e livres. Nenhuma instituição semelhante ao Estado ou ao 
Direito regulava ou impunha limites a tais relações que não fossem as 
obrigações de todos para com a sobrevivência da comunidade. A 
proibição de relações sexuais entre parentes era um desses casos. 
(LESSA, S. São Paulo 2012. p. 18). 

 

 Moralmente falando não cabe a nós julgar que os indivíduos primitivos eram 

mais elevados que nós, o que prevalecia era a cooperação e não a concorrência. Além 

disso, não se conheciam as classes sociais, Estado, nem a política (exercida a partir 

da propriedade privada, nem mesmo o direito e o dinheiro). 

 A divisão social do trabalho era algo desconhecido e a exploração do homem 

sobre o homem era algo de que também não se tinha ciência, ou mesmo qualquer 

hierarquia social que se baseasse na propriedade privada para tal dominação. Não 

existia o comércio e as trocas se davam a partir do fortalecimento dos laços de 

amizade, sem nenhuma perspectiva econômica. Não existiam profissões como se tem 

hoje (médico, advogado, professor, assistente social, juiz etc) nem a figura do Estado 

(presidente, governador, prefeito etc). Não havia patrão e empregado, mais-valia, 

jornada de trabalho etc. As pessoas viviam de forma a somente buscar a 

sobrevivência, não tinha contas a pagar, boletas a vencer, e ninguém exercia qualquer 

tipo de atividade laboral que seja no intuito de enriquecer. “A cooperação, e não a 

concorrência, já foi a forma básica da vida social, e nem por isso o desenvolvimento 

das forças produtivas deixou de acontecer.”. (LESSA, S. 2012. p. 20). 

 

 

2.2. O PERÍODO NEOLÍTICO: A BASE DE CONSTRUÇÃO DAS NOVAS FORMAS 

DE ORGANIZAÇÃO DA VIDA COTIDIANA 
 

 Em toda e qualquer sociedade, da mais primitiva à mais atual, o homem precisa 

interagir com a natureza em busca de sua subsistência. Observa-se, como já foi dito, 

que na sociedade primitiva a caça, pesca e coleta de matéria-prima e alimentos 

pautaram as relações sociais à época, na base da cooperação. Com o 
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aperfeiçoamento da técnica dessa apropriação e pode-se dizer que há cerca de dez 

mil anos houve uma transição na forma de como o homem se apropria da natureza 

para garantir sua sobrevivência. Essa transformação foi no descobrimento das 

sementes que possibilitou a agricultura e o surgimento também da pecuária. Isso foi 

considerado um salto ontológico qualitativo, segundo Lukács. Foi a primeira vez em 

que se produziu mais do que o necessário para a reprodução material dos indivíduos 

(trabalho excedente – que não existia na sociedade primitiva). 

 Essa nova dinâmica da vida cotidiana, a partir do controle e vigilância do 

trabalho tornou possível a exploração do homem pelo homem. Mas, a princípio esse 

controle de produção não se dava nas bases como se é hoje com a dominação de 

classes, era uma forma de produzir mais para conter a escassez e distribuir 

igualitariamente para que ninguém ficasse sem o necessário para a subsistência. Tal 

experiência não existe na sociedade de classes, pois se produz muito além do 

necessário, mas a distribuição é desigual e por isso a fome e outras expressões da 

questão social. 

 Percebe-se nesse período neolítico uma avançada aceleração das forças 

produtivas, se comparada ao período anterior da sociedade primitiva. Hoje, os 

resquícios do que se pode chamar de sociedade primitiva (no Amazonas e no Ártico, 

por exemplo) estão sendo “devorados” pelo capitalismo. 

 A transição da sociedade primitiva para as sociedades de classes não se deu 

de forma homogênea em todos os lugares no mundo. Cada local teve sua 

especificidade e o elemento central, base da discussão, em todas essas experiências 

de transição foi a transformação do antigo modo de produção primitivo para o novo 

modo de produção pautado na exploração do homem pelo homem. 

 A dominação era baseada na violência de quem vigiava o trabalho produtivo 

sobre os que executavam a tarefa da execução do trabalho, propriamente dita. Era 

através da violência que o controle e a produção do produto era entregue para a classe 

dominante. 

 Observa-se a partir desse momento histórico que a cooperação foi superada 

pela violência e a violência que, como já foi discutida anteriormente, na sociedade 

primitiva era baseada na subsistência, foi ganhando novos aspectos coercitivos de 

dominação. A atividade central do trabalho (de transformação da natureza) era 

exercida pelos escravos, servos e proletários e o dito “trabalho intelectual” e o uso da 
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violência pela classe dominante. A classe dominante utiliza do poder através da 

violência para se apropriar daquilo que a classe subalterna produz de valor. O trabalho 

alienado (separado, expropriado) dos dominados é que produz a propriedade privada. 

 Nesse sentido, a transição da sociedade primitiva para a propriedade privada 

forma a sociedade de classes dando início ao trabalho alienado e a dominação que 

são o cerne que diferencia todas as outras sociedades a partir da superação da 

sociedade primitiva e, portanto, indispensável para a gênese das classes sociais. E o 

Estado foi então criado, enquanto superestrutura, para utilizar-se da violência 

cotidianamente. Este novo elemento não existia na sociedade primitiva, nem ao 

menos chegou a se cogitar tal criação, mas para “mediar os conflitos” dos 

antagonismos de classes o Estado, utilizando-se do direito, das forças armadas e da 

burocracia tem legitimidade popular e mantém a ordem social legitimando a mantendo 

a burguesia no poder. 

 

 
 

 

 

2.3. O SURGIMENTO DA FAMÍLIA MONOGÂMICA 
 

 O surgimento da família monogâmica situa-se na transição da sociedade 

primitiva para a sociedade de classes. A emergência da propriedade privada 

revolucionou as formas de interação do homem com a natureza, mas também 

revolucionou as formas dos homens entre si. As relações sociais, com a propriedade 

privada, passam a ser individualizadas e não mais coletivas como se viu 

anteriormente. E mesmo que se tenha alguma ação conjunto, o que se está em 

evidência é o enriquecimento pessoal. Com o predomínio da concorrência, em 

detrimento da cooperação, todas as atividades passam a ser privadas, inclusive a 

organização e interação dos indivíduos passam a ser também privados e para se 

organizarem em famílias nucleares (monogâmicas), em detrimento à família comunal. 

Tal construção social, da forma como se foi construindo a história ao longo desses 

anos, também tinham suas especificidades, seja territorialmente ou particularmente 
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dentro de algum período correspondente, nada é revolucionário da noite para o dia, 

tudo é construído historicamente e não homogeneamente, algo importante de se 

destacar. 

 A superação da sociedade primitiva, para dar lugar às sociedades de classes, 

como já foi mencionado anteriormente, só foi possível com a aplicação da violência e 

a partir da violência é que se experimentou a guerra que ainda permeia as nossas 

relações sociais que se têm hoje. A superação da violência e da guerra ainda não foi 

alcançada. 

  
Como será da guerra que virão os escravos, e já que a guerra é uma 
atividade predominantemente masculina, a riqueza que será expropriada 
dos trabalhadores será, então, convertida em propriedade privada dos 
indivíduos masculinos da classe dominante. Caberão, assim, aos 
homens da classe dominante as atividades fundamentais para a 
reprodução da sociedade, acima de tudo a exploração do trabalhador. A 
economia, o Direito, a política, a religião, a guerra, o comércio, as artes, 
a filosofia, a ciência, a exploração e a conquista de novos territórios 
surgem já como atividades masculinas. (LESSA, S. 2012. p. 27). 

  

 Coube ao homem o papel de administrar todas as questões que dizem respeito 

à totalidade social e para a mulher ficou o cuidado da família, dos filhos, da casa, pois 

tais atividades não geram propriedade privada, mesmo sendo essenciais para a 

sociedade, pois sem reprodução biológica não existiria continuidade da vida. Ao 

homem então ficou a incumbência de “prover” e à mulher a incumbência de “servir”. 

Tal relação consensual é clássica (visto que “não saiu de moda”) pois mesmo sendo 

tão antiga ainda hoje se vive uma sociedade machista onde o papel da mulher é 

inferiorizado estando no patamar da subserviência. O trabalho doméstico perdeu valor 

em relação ao trabalho produtivo, pois ele não é tão importante assim para gerar a 

propriedade privada. A interação familiar na família monogâmica é totalmente distinta 

da interação comunal que se havia experimentado na sociedade primitiva e nem se 

tinha a figura do Estado nessa mediação social. 

 O surgimento do trabalho alienado fez surgir um novo padrão social de relações 

interpessoais que culminou no surgimento do Estado e da família monogâmica. 

 Todo o desenvolvimento histórico das forças produtivas a partir da transição da 

sociedade primitiva para a sociedade de classes se foi possível a partir da exploração 

de uma classe sobre a outra. E exemplificando tal desenvolvimento histórico temos: a 
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ciência e a filosofia na Grécia clássica, os castelos medievais e o posterior advento 

da burguesia com o Renascimento, o Iluminismo e a Revolução Industrial. E, ainda 

que seu fundamento seja a barbárie da exploração do homem pelo homem, não se 

deve diminuir os avanços conquistados pela humanidade a partir desses 

determinantes históricos. E a família monogâmica serviu de solo base para que tais 

avanços ocorressem e ainda hoje sejam vivenciados tal como é. 

“A família, tal como hoje a conhecemos, não surge como resultado do amor 

entre os indivíduos. Surge como a propriedade patriarcal de tudo o que é doméstico.”. 

(LESSA, S. 2012. p. 30). Essa referência à família nuclear abordada por Lessa, traz à 

tona o que já foi discutido na sociedade primitiva e da diferença acentuada existente 

entre o cooperativismo, característica fundamental para a compreensão da sociedade 

primitiva, e, a concorrência fruto histórico da sociedade de classes baseado na 

propriedade privada, no trabalho alienado e na família nuclear. 

As relações sexuais passaram a ser praticadas entre maridos e esposas com 

o objetivo da herança para perpetuar o patrimônio privado da família. Nesse sentido 

para garantia de que o filho seria realmente do pai era exigido a virgindade da esposa 

como garantia de que tal herança realmente existisse e caberia a ela reprimir seus 

desejos sexuais ao seu marido afetando sua personalidade e limitando suas 

atividades ao cuidado da casa ao bordado etc. Ao homem cabia a iniciativa pelo ato 

sexual e mostrar sua dominação nessa relação e negar às mulheres o prazer sexual 

pois somente o homem gozava de tal privilégio e de forma incontrolável. 

A divisão social do trabalho gerou mudanças no padrão societário em duas 

vertentes. Entre os que executam o trabalho alienado expropriando da natureza os 

recursos que vão gerar lucro para quem executa o trabalho intelectual e se utilizam 

da violência e, ainda, entre o papel do homem e da mulher na sociedade de classes, 

onde a ele cabem as atividades da riqueza social e a ela o papel de mera reprodução 

biológica, diminuindo seu protagonismo histórico e fortalecendo o homem no patamar 

da dominação e de detentor da propriedade privada. 

A divisão sexual do trabalho rebaixou o padrão coletivo da mulher na sociedade 

reprimindo-a ao interior do lar, diminuindo sua contribuição coletiva para a sociedade 

estabelecendo relações sociais imediatas. Além disso, as crianças também foram 

afetadas com o novo modo de sociabilidade. 
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Em uma família nuclear as crianças são criadas no âmbito da competição, de 

serem melhores que as outras, e a essência da sociedade primitiva onde todas 

cresciam e brincavam juntas se perdeu. O casamento monogâmico isolou as crianças 

das relações sociais com os membros de sua família e com babás, causando-as um 

isolamento nunca experimentado antes por elas. Na sociedade brasileira a inserção 

da criança na creche marca o fim do período individual de crescimento e permite o 

desenvolvimento social e de personalidade da criança ao conviver cotidianamente 

com outras crianças. 

Outro fator importante também relacionada às crianças é que com a sociedade 

de classes a violência é ensinada e cometida também com elas, pois antes nem 

mesmo o castigo era tolerado pelos primitivos. “A violência que adentra a relação entre 

homens e mulheres não poderia ficar de fora da relação dos pais com seus filhos. 

Apanhar passa a ser uma dimensão tão comum na vida infantil quanto o é a 

concorrência na vida coletiva.”. (LESSA, S. 2012. p. 34). 

 O convívio da criança com empregados e babás internaliza na subjetividade 

dela a ideia de pertencimento à classe dominante. 

 

Sem a vida coletiva de brincadeiras que envolvia a todas as crianças, 
desde muito cedo vamos sendo adestrados para o papel feminino e o 
papel masculino, para o papel de membros da classe dominante ou dos 
trabalhadores. E, também por isso (portanto, não apenas), a família 
monogâmica é imprescindível à sociedade de classes. (LESSA, S. 2012. 
pp. 34-35). 

 

 Importe salientar que a retirada da mulher da vida coletiva e a redução do seu 

papel social não se deu de forma consensual. Houve muita luta e resistência da parte 

delas. Uma vez instaurada a nova forma de sociabilidade baseado nos padrões de 

trabalho alienado e propriedade privada, os espaços de luta das mulheres se restringiu 

porém não se extinguiu e a literatura mostra claramente isso. O poder patriarcal de 

detentor da propriedade privado só o é da forma que se é com a mediação e 

submissão do papel feminino no lar da família monogâmica. As esposas ocupam, na 

família nuclear um papel intermediário entre o poder patriarcal do pai, entre os filhos 

e os empregados. 

 O patriarca, por sua vez, estabelece uma relação de superioridade e dominação 

sobre aquilo que sua propriedade privada o proporciona. Sua esposa e filhos se 
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tornam os guardiões do espaço privado e ele tem uma relação de estranhamento 

àquilo, pois a ele é delegado a função da reprodução material de seu patrimônio para 

deixar aquilo de herança perpétua para a família, neste sentido a sua relação social é 

invertida a ser um pai bruto, selvagem e insensível. 

 É baseado nessa configuração de relações sociais que historicamente os 

indivíduos vêm se formando enquanto masculino e feminino que se conhece hoje. 

Todas as relações sociais são baseadas apenas na propriedade privada visando a 

herança e obedecendo a um poder patriarcal, não-natural como já abordado 

anteriormente, mas originário da transição social que existiu entre o cooperativismo e 

o trabalho alienado da propriedade privada.E por vezes, frequentemente a violência 

se torna algo cotidiano e natural no casamento monogâmico. 

 
 

 
 

 

2.4. A CRISE DA MONOGAMIA 
 

 O desenvolvimento histórico da humanidade apresenta três grandes vertentes 

quais sejam: a primeira, o trabalho está se tornando cada vez mais produtivo na 

medida em que, ao se apropriarem da natureza, o homem necessita de menos tempo 

para fazê-lo, mas, ainda assim, o trabalho, ontologicamente falando, ainda é categoria 

fundante da sociedade; a segunda vertente diz que com o desenvolvimento das forças 

produtivas, os eventos naturais exercem menor influência na sociedade, porém 

natureza e reprodução biológica estarão sempre ligadas à base material de qualquer 

sociedade, seja da mais primitiva amais moderna um desastre ecológico com o 

crescente avanço do capital na destruição do Planeta seria um desastre para a atual 

sociedade, por exemplo; e a terceira vertente mostra uma contradição entre o 

homogêneo e o heterogêneo, pois nas sociedades primitivas, os indivíduos viviam de 

forma mais homogênea e até se pareciam mais entre si e o que acontecia num lugar 

não afetava outro lugar devido momento histórico da época. Hoje com a 

mundialização do capital as relações sociais se complexificaram, houve uma nova 

divisão social e sexual do trabalho e a sociedade se dividiu em classes de modo que 
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as sociedades ficaram cada vez maiores e mais heterogêneas e com um maior 

conhecimento de mundo, as profissões se especializaram e houve a necessidade de 

novos complexos sociais como Estado e a família monogâmica. 

 A partir de todo esse cenário de desenvolvimento, o mundo hoje é interligado 

num intercâmbio global de informação, cultura, hábitos e informações e de 

mercadorias e está unificado numa mesma economia, de modo que já não se produz 

determinada mercadoria em apenas um local, cada parte de um todo que ela compõe 

é produzido num determinado local e depois elas se juntam formam a mercadoria final. 

E é ainda acerca dessas três tendências que se explicará a crise da família 

monogâmica, com bases históricas. 

 A ideia de que o indivíduo é movido por uma dualidade entre a razão e a 

emoção é falsa na medida em que “nossos raciocínios são fontes de emoção tal como 

os sentimentos provocam raciocínios.”. (LESSA, S. 2012. p. 47). Os sujeitos são 

induzidos a se comportarem através dos moldes da sociedade burguesa, mediada 

pelo dinheiro e, muitas vezes isso causa um sofrimento subjetivo resultando na 

dicotomia entre razão e emoção.  

 O desenvolvimento das forças produtivas, já a partir da gênese do capital 

possibilitou um avanço explosivo ao desenvolvimento social com reflexos nas artes, 

com a pintura, por exemplo, com Da Vinci, Monet e Van Gogh; na música, com Mozart 

e Beethoven e na literatura com Machado de Assis etc. Todo esse avanço possibilitou 

a humanidade ouvir o que não se ouvia antes, enxergar o que não se enxergava 

anteriormente e ler coisas que, outrora, não se podia nem mesmo pensar. E dessa 

forma toda a sensibilidade humana foi trabalhada de uma maneira nunca 

experimentada previamente. 

 Toda essa expansão desenvolvimentista culminou numa quebra histórica e 

inédita de barreiras pré-capitalistas, rompendo os limites que a sociedade homogênea 

não experimentou. Mas que o avanço do mercado mundial e a produção de 

mercadorias trouxe no novo momento histórico para a relação entre o indivíduo e a 

sociedade. 

 Exemplificando, no momento histórico do escravismo e feudalismo algumas 

pessoas como Sócrates, nem mesmo tinha sobrenome, era conhecido como Sócrates 

de Atenas. No capitalismo e a nova forma de propriedade privada já é diferente a 
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relação do indivíduo com a sociedade na qual ele está inserido, pois ele pode exercer 

diferentes atividades em vários outros lugares e países e, portanto, ligar o nome da 

pessoa ao local onde ele está seria, no mínimo, confuso. Ainda neste sentido, as 

necessidades individuais se sobrepõem às necessidades coletivas.  

 “A ruptura da submissão direta do indivíduo à sua comunidade, realizada pelo 

capitalismo nascente, foi um gigantesco avanço na história do gênero humano.”. 

(LESSA, S. 2012. p. 47). Isso revela um avanço se comparado àsoutras formas de 

sociabilidades como o escravismo e o feudalismo. Fato é que a burguesia aproveitar-

se-á desse individualismo conquistado pelo homem para, futuramente, isolar um 

indivíduo do outro negando ao próprio indivíduo a capacidade de fazer sua própria 

história. Esse individualismo conquistado será convertido a outro papel histórico: o do 

individualismo burguês. 

  

Os humanos descobrem que a relação afetiva pode ter uma dimensão, 
uma riqueza, uma intensidade, um prazer, uma densidade, uma 
capacidade de abarcar toda a existência que a faz, de modo inédito na 
história, um dos elementos imprescindíveis da vida individual.(LESSA, S. 
2012. pp. 52 - 53). 

 

 Essa dimensão (de amor) da qual trata Lessa, fará parte da vida cotidiana das 

pessoas a partir de então, de modo que uma vida carente de amor não seja digna de 

ser vivida. 

 O individualismo burguês elevou a afetividade humana, porém fez isso em meio 

à família monogâmica, o “amor burguês” alienou também de certa forma os indivíduos, 

como já faz o capitalismo historicamente. 

 Com o auge do capitalismo em sua fase madura como se tem hoje, a burguesia 

revolucionou a história colocando obstáculos para seu pleno desenvolvimento. Ao 

mesmo tempo em que a sociedade acompanhou o desenvolvimento do capital, 

também o amor sexuado individual formou a base da família monogâmica e contribuiu 

para que essa forma de afetividade desse origem à família burguesa, através do 

casamento monogâmico. 

 Entre os séculos XVI e XVII, a monogamia era indispensável para um maior 

aproveitamento das forças produtivas para o alienado ideário de enriquecimento 

familiar e, com isso, todo o sofrimento tinha justificativa, ainda que também alienada. 

Nesse período da história, que o matrimônio passou a ter determinantes econômicos 
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e foi um marco de antagonismo com as sociedades pré-capitalistas que não tinham o 

comércio como vetor mais importante da vida social. 

 O casamento monogâmico passou, então, a ser visto como um ganho 

econômico, uma mercadoria negociável não tendo necessariamente a presença do 

amor. Desse modo a burguesia reproduzia a ideia de plena felicidade na junção entre 

o casamento monogâmico com o autêntico amor, e fazia isso somente com o 

argumento de que não se tinha historicamente outra organização familiar que 

superasse a família monogâmica burguesa.  

 

Em contraste com as famílias do escravismo e do feudalismo, a família 
monogâmica burguesa desde o seu surgimento já está a gestar as 
condições de sua crise futura. A mulher continua apartada da vida social; 
submissa, seu domínio social continua a ser o lar, cabendo-lhe a 
mediação entre o pai, os filhos e os serviçais − e, no entanto, essas 
funções sociais vão se tornando cada vez mais difíceis de ser realizadas 
no dia a dia, à medida que as forças produtivas vão se desenvolvendo. O 
homem continua sendo o marido, o masculino provedor e dominante, 
responsável por manter em seu lar uma ordem cada vez mais difícil, 
agora que o crescimento das cidades facilita a “infidelidade” da esposa, 
agora que a sexualidade vai penetrando com mais força na vida cotidiana 
e, no contexto da Revolução Industrial, em que a força de trabalho das 
mulheres vai se tornando uma gigantesca fonte de lucro. A violência 
continua a ser fundamental para manter a família monogâmica nos 
eixos... agora, burgueses. A Constituição napoleônica de 1806, a primeira 
modernamente burguesa, pune com a morte a infidelidade feminina e 
legaliza a poligamia masculina estabelecendo o direito de o homem ter 
tantas amantes quanto queira, desde que a cada uma dê uma casa 
separada. A prostituição, consequência necessária do casamento 
monogâmico, como já vimos, se expande ao ser organizada em negócio. 
(LESSA, S. 2012. pp. 56 - 57). 

 

 Ainda que diante de tamanha discrepância entre masculino e feminino e todo o 

debate de gênero, entre o papel inferior da mulher em relação ao homem na 

sociedade, ainda que com base na violência e na dominação, a monogamia se 

legitimou e ainda hoje é reproduzida socialmente com base na propriedade privada e 

no discurso patriarcal e machista defendido socialmente. Essa explosão se acentuou, 

sobretudo, a partir do século XIX, na transição do trabalho servil para o trabalho 

proletário com o estopim da Revolução Industrial.  

 Portanto, só é possível compreender o fim trágico da família nuclear burguesa, 

caso se entenda a revolução humana causada pela própria burguesia. 
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2.5. A CRISE DA SOCIEDADE DE CLASSES 
 

  

“O Estado, a propriedade privada e o casamento monogâmico surgiram porque 

eram, por sua vez, imprescindíveis à reprodução das sociedades de classe.”. (LESSA, 

S. 2012. p. 59). Como seria possível então se ter um conflito entre eles? É o que se 

pretende tratar para elucidar essa questão.  

A Revolução Industrial é resultado da abertura do mercado mundial propiciando 

a acumulação primitiva do capital, quando a burguesia europeia conseguiu sua 

expansão e grandes lucros e, é também resultado da concorrência entre os outros 

mercados quando se tinha um aumento qualitativo e quantitativo das mercadorias. Há, 

ainda o rompimento da produção no campo (sobretudo a de subsistência) para a 

produção voltada ao comércio mundial onde muitos camponeses foram expulsos das 

terras, substituindo a agricultura por criação de carneiros para gerar lã que abasteceria 

o mercado externo. Foi então que se introduziram relações capitalistas ao campo.  

 

Milhares de miseráveis, forçados a vender sua força de trabalho por um 
salário muito baixo, ao lado de uma burguesia que havia acumulado muita 
riqueza com o saque e o comércio do mundo, e tudo isso somado a um 
mercado consumidor agora planetário e que parecia não ter limites: 
temos aqui a “receita” da Revolução Industrial. (LESSA, S. 2012. p. 60). 

 

 Esses foram os ingredientes necessários para que a Inglaterra iniciasse o 

processo da Revolução Industrial, controlando o trabalhador e os meios de produção, 

tendo pleno controle do processo produtivo e acumulando a mais-valia; com o advento 

da máquina os limites do corpo humano são superados pela máquina e, o início, por 

parte da Inglaterra da divisão internacional do trabalho. O capital inglês especializou 

cada país na produção da matéria-prima necessária para sua produção de 

mercadorias. 

 Tudo isso culminou num extraordinário avanço, quando, pela primeira vez na 

história, a produção passa a ser suficiente para atender a todos os indivíduos da Terra, 

desenvolvendo, claro, as forças produtivas. O dilema é que abundância e classes 

sociais são antagônicas na sociedade de capitalista.  

 Do escravismo ao capitalismo existiu o desenvolvimento das forças produtivas 

e do mercado. Ocorreu a ascensão de um mercado limitado para o mercado mundial, 

com capacidade crescente de produção. A produção de mercadorias e a expansão de 
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mercado cada vez mais importante. Com a Revolução Industrial, a mercadoria se não 

for vendida não tem calor de troca acarretando prejuízo ao seu proprietário. 

 Na carência, os preços ficam acima da produção da mercadoria, portanto a 

procura tendia a ser maior que a oferta; porém, na abundância, se tem uma oferta 

muito maior e os preços acabam caindo, inviabilizando a reprodução do capital. 

 Com a exploração do trabalhador e detendo os meios de produção necessários 

para o processo produtivo, existe uma tendência que Marx aponta como queda 

tendencial da taxa de lucro, aumentando a produção, aumentando os investimentos 

na produção e diminuindo o número de trabalhadores. O capital busca sempre o 

aumento do consumo para se reproduzir enquanto sistema hegemônico, seja esse 

consumo vindo por guerras ou por objetos supérfluos dados pelo fetichismo da 

mercadoria.  

 

Os EUA produziram bombas atômicas suficientes para destruir o mundo 
66 vezes; a ex-URSS, para destruir o mundo outras 33 vezes. Do ponto 
de vista militar, isto é um contrasenso. Como a vitória militar deve ser 
obtida ao menor custo possível, não há sentido em produzir bombas em 
quantidade suficiente para destruir o planeta 99 vezes. Basta destruí-lo 
uma única vez. O arsenal nuclear não foi produzido para ser empregado 
em uma guerra; pelo contrário, foi construído porque era uma fonte de 
lucros quase perfeita: o Estado era o comprador seguro (porque 
dominado pelas mesmas forças econômicas que também controlam as 
indústrias de armas), e o lucro era realizado no momento da venda; as 
armas nem sequer têm de ser consumidas pelo Estado para gerarem 
lucros. (LESSA, S. 2012. p. 63). 

 

 Essa explicação nos dá a base para compreender todas as outras formas da 

economia capitalista, pois toda a produção está voltada para o consumo imediato para 

gerar novamente a necessidade de consumo, é o que acontece também com a 

obsolescência da mercadoria, em que elas são produzidas com um prazo de validade 

pré-estabelecido, para gerar a necessidade de um novo consumo passado esse 

tempo. É assim que gera um ciclo vicioso com demissões muito maiores que as 

contratações causando um desemprego estrutural, elevando os índices de 

pauperismo e subtrabalho exponenciando as expressões da questão social das quais 

o capitalismo não dará conta de resolver. 

 Sendo o trabalho categoria fundante do ser social, numa equação lógica entre 

sua interação com a natureza, como responder à questão da destruição de pessoas 

e do equilíbrio ecológico do planeta que o capitalismo causa cotidianamente? 
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Responder a essa questão é um tanto trabalhoso e talvez, somente a superação 

dessa ordem social seja possível tal feito.  

  

Por isso, na sociedade comunista, o trabalho deixará de ser um fardo 
para se tornar a “primeira necessidade” (Marx) dos indivíduos; nele serão 
encontradas as maiores possibilidades, os estímulos mais ricos para – o 
que agora nos interessa – o desenvolvimento das pessoas. (LESSA, S. 
2012. p. 64). 

  

 Negar a participação da mulher na vida coletiva rebaixa suas necessidades de 

vida cotidiana, neste sentido, o casamento monogâmico tem forte impacto nessa 

relação pois delega à mulher os serviços domésticos, gerando alienação à porção 

masculina da sociedade. E isso restringe todo o seu horizonte histórico construído nas 

sociedades pré-capitalistas. 

 O capitalismo tem no dinheiro sua principal mediação das relações sociais. O 

burguês é burguês pela posse do capital e o trabalhador é trabalhador porque sua 

força de trabalho é sua única propriedade privada. Reduzidos os seres humanos a 

meros detentores de propriedade privada, o capitalismo enfeitiça as pessoas num 

processo de reificação, individualizando cada vez mais as pessoas e o coletivo só têm 

lugar na concorrência. 

 No casamento monogâmico, o indivíduo se casa para fazer um bom negócio, 

mas esse mesmo indivíduo possui vida coletiva e política marcada pelo Estado e suas 

regulamentações. 

 

Com a produção destrutiva, todas essas alienações se intensificam e o 
isolamento coletivo dos indivíduos se fortalece pela intensificação de 
seus individualismos. Tipicamente, queremos esquecer do mundo em 
que vivemos e criar um refúgio, ainda que momentâneo e falso, das 
gigantescas pressões da vida cotidiana. Desemprego, violência, uma 
vida crescentemente acelerada pela concorrência vertiginosa de todos 
contra todos, os centros urbanos em colapso, a vida ameaçada em todos 
os lugares e, ainda, um planeta que está sendo destruído a uma 
velocidade que pode ser constatada a olhos vistos – tudo isso (e muito 
mais) tem conduzido os indivíduos a buscarem saídas individuais, pes-
soais, para problemas que são, na sua essência (e em muito do que têm 
de secundário), rigorosamente universais. A saída individualista está, 
sempre, fadada ao fracasso. E, sempre, no curto prazo: as consequên-
cias negativas da busca de uma saída individual se apresentam muito 
rapidamente. (LESSA, S. 2012. p. 66). 
 

Seguindo o que Lessa diz e exemplificando tanta alienação capitalista, segue 

outro trecho elucidativo acerca de tamanha alienação: 
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Assim, por exemplo, no caso do desemprego, considera-se que a 
alternativa real, possível, está na qualificação profissional ou em se 
transformar em seu próprio patrão, abrindo um negócio. Nada disso 
funciona, porque tais ações tomam por causas o que não passa das 
consequências. Mas esse é apenas um exemplo entre outros tantos: a 
proteção contra a violência que gera lucros exorbitantes pela especu-
lação imobiliária na construção dos condomínios, tanto para os abas-
tados quanto para os trabalhadores; a ilusão de que os lucros absurdos 
que os bancos retiram das previdências privadas poderão garantir uma 
velhice “tranquila” para aqueles que “sabiamente investiram na juven-
tude”; a crença de que os planos de saúde irão garantir o atendimento 
médico necessário ao converter nossas enfermidades em negócio; a 
ilusão de que uma boa educação para os nossos filhos poderá ser com-
prada por uma mensalidade escolar mais cara; a esperança de que um 
lazer humanamente compensador pode ser comprado em pacotes de 
turismo que nada mais fazem senão impor uma desumana e mecânica 
rotina turística, que gera altíssimos lucros; a ilusão de que é possível a 
sobrevivência individual com a humanidade cotidianamente realizando o 
necessário para o seu desaparecimento do planeta; etc. (LESSA, S. 
2012. pp. 66-67). 

 

 O capitalismo é o responsável pelas mazelas sociais que se conhece hoje, 

inclusive o pauperismo. E a classe trabalhadora vivencia um problema conhecido 

como estranhamento de classe e não se enxerga enquanto trabalhadores 

assalariados expropriados da riqueza socialmente produzida; isso impede o 

reconhecimento de classe em si e para si para lutar por seus interesses e superar os 

problemas causados pelo capital. A luta coletiva fortalece a classe trabalhadora, o 

estranhamento de classe cega tal reconhecimento e é com essa cegueira social que 

a burguesia manipula a classe subalterna. 

 A luta coletiva é o resultado de inúmeras outras lutas imediatas e individuais, 

que, quase sempre não alcança os objetivos. É coletivamente que se consegue 

resultados mais expressivos para a classe trabalhadora. 

 A crise final do capital é também o limite de sustentação da propriedade 

privada, da família nuclear e das classes sociais que serviram de mediação para a 

aceleração das forças produtivas e que embarreiraram o desenvolvimento dos 

indivíduos, causando alienação e crise da família monogâmica atual. 
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2.6. CONTEXTUALIZANDO A FAMÍLIA BURGUESA 
 

A Revolução Industrial na Europa (sec. XIX), trouxe novas demandas materiais 

e afetivas para os indivíduos, mexendo inclusive na sensibilidade das pessoas. A 

industrialização requer nova forma de organização da vida social, pois com o 

desenvolvimento das forças produtivas, o advento da máquina e as configurações de 

novas formas de trabalho (chão de fábrica), se faz necessário administrar a 

abundância de mercadorias produzidas para controlar as crises de superprodução, 

mantendo assim, o capital em funcionamento. 

O casamento burguês atingiu sua maturidade na Europa vitoriana. 
Patriarcal, a família burguesa exibe todas as características da família 
monogâmica. É fundada pela propriedade privada, se caracteriza pela 
retirada das mulheres da vida coletiva e pela redução de suas atividades 
ao serviço privado de seu senhor. Contrapõe o homem, enquanto marido 
a ser servido, à esposa, que domina tiranicamente o espaço doméstico 
para melhor atender a seu “provedor”; reduz a riqueza e densidade das 
relações afetivas abertas à paternidade na mesma proporção com que 
sobrecarrega a maternidade com a função de mediação entre o senhor, 
a prole e os serviçais. Outra das suas características importantes é negar 
às crianças o convívio com outras crianças, isolando-as muitas vezes até 
chegarem à adolescência, como ocorria com as famílias mais abastadas 
no século 19 e início do século 20. (LESSA, S. 2012. p. 69). 

 

 Esses novos produtos lançados e a manipulação de mercado fizeram perceber 

que a personalidade feminina é mais manipulável que a masculina, visto a submissão 

e a diminuição do papel feminino na vida coletiva em sociedade e, pensando nisso, 

as indústrias químicas e têxteis tiveram importante papel em alcançar esse mercado 

consumidor, sobretudo o salto alto e o jogo de cores do mercado da moda. 

 

Isso que ocorre na moda pode, com as devidas mediações, também ser 
verificado na literatura, no teatro, na ópera, na música e na arquitetura: 
há uma explosão do consumo das novas “mercadorias culturais”. E, 
nesse contexto, o desenvolvimento do amor sexuado individual encontra 
novos impulsos, novas possibilidades e gera necessidades 
qualitativamente novas. As pessoas que são maridos e esposas, 
tipicamente, cabem cada vez menos em seus respectivos papéis sociais 
− e a prostituição para os homens e os amantes para as mulheres 
convertem-se em mediações pelas quais tais necessidades vão também 
se expressar em escala social crescente. (LESSA, S. 2012. p. 70). 
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 Ao mesmo tempo é possível observar um crescente aumento do moralismo e 

a rigidez para qualquer comportamento que transgredisse a ordem estabelecida. 

Questões como orgias, sadomasoquismo e homossexualidade (sobretudo entre os 

homens) eram reveladas se fossem praticados pela burguesia, porém se esse 

comportamento afetivo fosse praticado por pessoas que não estavam associadas à 

burguesia, esses comportamentos seriam taxados de “corrupção moral” e seriam 

severamente punidos. 

 

A intensificação dos mecanismos de controle social, a rigidez moral e o 
fortalecimento da hipocrisia são as contrapartidas necessárias à 
intensificação do antagonismo entre as necessidades afetivas dos 
indivíduos e o casamento monogâmico no século 19. (LESSA, S. 2012. 
p. 71). 

 

 As personalidades dos indivíduos passam a ser muito mais submetidas à nova 

ordem social do que antes, ficando ainda mais perpassadas de contradições. 

 Com isso, Sergio Lessa vai dizer ainda que as mulheres internalizam a histeria 

e os homens se brutalizam. O sexo passa a ser uma necessidade social masculina e 

às mulheres cabem apenas os afetos. E a família monogâmica desassocia amor e 

sexualidade. 

 Com a urbanização cada vez maior, e as cidades com cada vez mais pessoas, 

a afetividade e vida social passam a se expandir. Porém o controle do homem sobre 

a mulher sofre uma intensificação, para que não haja traição (da parte dela). Essa 

ideia é oriunda do senso comum de que “mulher não ejacula e cabe ao homem ter 

seu prazer sexual atendido seja com a esposa, seja com prostitutas, cabendo à mulher 

novamente, a afetividade”. (LESSA, S. São Paulo, p. 72). 

 Nesse sentido, ter várias mulheres para atender seu apetite sexual seria para 

o marido como o atendimento de suas necessidades biológicas mais básicas como se 

alimentar e beber água. Às mulheres, esse “direito ao prazer” lhes era negado. Esse 

discurso de negação ao orgasmo feminino foi reproduzido até o século XX e em 1950, 

era comum mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. É notória então uma 

supervalorização do orgasmo masculino em detrimento ao orgasmo feminino, 

resultado dos moldes burgueses de sociabilidade. Na família monogâmica, o sexo é 
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uma necessidade masculina e o homem se sobrepõe à mulher e afeto é feminino e 

cabe às mulheres esse papel visto que o afeto não é o mais importante, assim como 

a mulher está em papel de submissão ao homem nesse tipo de relação afetiva. Sexo 

e afeto são tratados distintamente pela sociedade burguesa, tamanho retrocesso que 

isso representa além de subjugação do papel da mulher na sociedade de classes, 

retirando dela todo o protagonismo que ela teve em outras formas de sociabilidade. 

 Toda essa explanação nos leva à compreensão de que em geral, na família 

monogâmica, o homem faz sexo para ter herdeiros e perpetuar sua propriedade 

privada; e a mulher faz sexo para procriar e dar herdeiros ao seu marido. Para os 

homens, a relação sexual deveria ser destituída de afeto e para as mulheres o 

orgasmo era inadmissível. 

 O padrão uniforme das vestimentas mostrava que não era papel do homem a 

execução do trabalho doméstico, pois sua cartola e sapatos confortáveis não lhes 

permitiam habilidade em casa. As mulheres uma vestimenta original se tornou 

obrigatória. Esse processo alienante foi reproduzido ao longo de todo o século XX e 

em pleno século XIX não deu ainda sinais de superação. A moda hoje deixou de ser 

secundária e passou a ter papel de destaque não só na economia capitalista moderna, 

mas na vida cotidiana também. O fetichismo da mercadoria ganha na moda um 

importante vetor de moldar o comportamento dos indivíduos. 

 A histeria desequilibra afetivamente a mulher e a patologização disso por parte 

da sociedade burguesa aumenta ainda mais os indícios de que o casamento 

monogâmico serve de base para o padrão de dominação burguês. 

 Da mesma forma, a ideia de marido provedor torna-se tarefa cada vez mais 

difícil de sustentação, sendo assim, muitos homens se embrutecem e se isolam de 

suas esposas e seus filhos. 

 

A pouca profundidade afetiva das personalidades masculinas, a sua 
sensibilidade apenas epidérmica, não requer para sua expressão social 
mais do que uma vestimenta padrão que esconda até mesmo suas 
diferenças físicas (o terno, com suas ombreiras e corte reto, dota todos 
os homens do mesmo perfil). Ser masculino, no novo contexto, é 
incorporar o embrutecimento que significa ser “guardião de mercadoria” 
– é cultivar a supremacia da “razão” do capital: sentimentos são atributos 
afeminados e femininos. Como se a histeria feminina tivesse sua 



40 

 

contrapartida nas bebedeiras e violentas explosões masculinas!. 
(LESSA, S. 2012. p. 75). 

 

 A divisão sexual das tarefas entre masculino e feminino é claramente um 

discurso burguês de dominação onde o papel masculino se sobrepõe ao papel 

feminino, inferiorizando a vida coletiva da mulher na sociedade capitalista e 

personificando o homem num padrão ríspido, rude etc. 

 A divisão individual sexuada já dava sinais de esgotamento histórico desde o 

século XIX. A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) deixou um saldo de 19 milhões 

de mortes e mais uma enormidade de aleijados e feridos e muitas mulheres 

precisaram substituir seus maridos nas fábricas, ocupando agora ela, o lugar de 

“provedor” do lar. Ao final da guerra, uma gigantesca crise nos padrões familiares 

instaurou-se. A partir de então, muitas mulheres passaram a ser chefe de família. 

 A Revolução Russa e a Revolução Alemã abriram caminho para mulheres 

como Rosa Luxemburgo e Isadora Duncan; abriram horizontes para uma geração 

feminina de intelectuais, escritoras, poetisas etc. que venciam o padrão de dominação 

do marido na família. Porém todo esse movimento foi neutralizado com a Crise de 

1929 e o fortalecimento do casamento monogâmico nos anos que sucederam a I 

Guerra Mundial. 

 A partir de 1960, o movimento feminista começou a ganhar força e visibilidade. 

Os principais eixos de luta do movimento eram: igualdade das mulheres na sociedade 

burguesa e no mercado de trabalho. 

 

O que era a luta contra a família monogâmica se transformou, nesses 
tempos, em uma luta pela igualdade de homens e mulheres no interior do 
casamento monogâmico. Tal como o socialismo não é resultante de um 
processo infinito de “democratização da democracia” – pelo contrário, é 
a superação dos fundamentos sociais que requerem a organização da 
sociedade em democracia −, a luta pela libertação das mulheres não é o 
estabelecimento da igualdade entre maridos e esposas/prostitutas, mas 
sim a superação dos fundamentos sociais que converteram em serviço 
privado a criação das crianças e as atividades de cuidado da comida, da 
moradia, etc. ou o intercurso sexual. Pouco importa, aqui, se marido e 
mulher compartem de modo rigorosamente igual as tarefas domésticas e 
de criação dos filhos; o decisivo é que tais atividades são realizadas na 
esfera privada, apartadas da vida coletiva e das tarefas comuns e, 
portanto, alienam quem as executa (as esposas) e quem delas tira 
proveito (os maridos). Não importa, também, o sexo do “marido” ou da 
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“esposa”, como evidencia a permanência dessas alienações nos 
casamentos homossexuais. E, ainda, tampouco importa a gênese da 
prostituição masculina. O decisivo é que amor e sexualidade estão agora 
antagonicamente articulados. (LESSA, S. 2012. p. 77). 

 

 A partir desse entendimento é que se pode começar a ter a compreensão da 

crise contemporânea e a família monogâmica. 

 

 

2.7. A CRISE CONTEMPORÂNEA E A FAMÍLIA MONOGÂMICA 
 

Essas inúmeras derrotas sofridas pelo proletariado geram uma naturalização 

do sistema capitalista na humanidade, fazendo-a crer que o capitalismo é insuperável, 

sendo a única alternativa para o futuro. Porém, essa concepção é um tanto quanto 

estarrecedora, pois é naturalizada a ideia da não superação de todas as mazelas e 

antagonismos vivenciados na fase atual da sociedade burguesa. Essa generalização 

negativa do futuro traz a ideia da autodestruição do homem, visto o desenvolvimento 

técnico-científico e bélico de alto poder destrutivo inventado pela humanidade desde 

o século passada e ainda, tamanha barbárie da vida humana. 

 

Do ponto de vista mais geral, entre as décadas de 1970 e o início do 
século 21 assistimos a uma vitória sem precedentes da burguesia sobre 
o proletariado. Este foi derrotado em todos os seus embates decisivos, 
nenhuma revolução de alcance mundial ocorreu e o neoliberalismo 
conseguiu impor uma taxa de extração de mais-valia que só é comparável 
ao apogeu do Estado de Bem-Estar Social (Duménil e Lévy, 2004). A 
lucratividade do sistema foi elevadíssima. Raras vezes na história a 
burguesia esteve tão desimpedida da ação do seu “inimigo mortal” (Marx, 
1985:105), o proletariado. As nossas derrotas foram de tal monta que, 
nos países capitalistas mais importantes, os operários terminaram 
reduzidos à base eleitoral dos partidos neoliberais. (LESSA, S. 2012. p. 
77). 

 

 Essa concepção de não superação do capital leva a uma individualização cada 

vez maior, em que o indivíduo busca, em si próprio, a válvula de escape para um 

sistema opressor, desigual, desumano. Dessa forma, o individualismo se faz parecer 
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como o único instrumento de defesa para a ordem do capital. Sem a luta operária, o 

isolamento é a única saída encontrada. 

 

Chegamos a um trágico paradoxo: no momento histórico em que o 
desenvolvimento científico é capaz de produzir um conhecimento 
gigantesco, em que somos capazes de entender da origem do universo 
à origem da humanidade, os indivíduos tendem a se afastar e se isolar 
do mundo e perdem qualquer interesse pela história e pela ciência. E, 
desesperados e isolados, encontram na fantasia e na religiosidade o 
consolo para esse “mundo sem coração. (Marx, 2005:145) (APUD, 
LESSA S. 2012. p. 79). 

 

 Mais do que nunca, se faz necessária uma ação coletiva de superação da atual 

ordem social vigente, porém, a incapacidade da realização de ato por parte dos 

indivíduos nunca esteve tão em evidência.  

 E toda essa crise vivenciada socialmente tem reflexos na família monogâmica, 

pois novas formas de organização familiar que não a do pai provedor e da esposa nas 

tarefas do lar e do cuidado com as crianças emanam. Famílias de casais 

homossexuais, famílias onde a mãe passa a ser a provedora, famílias em que 

somente o pai ou a mãe estão presentes cotidianamente com os filhos, ou ainda 

famílias onde o casal opta por não terem filhos. Tudo isso revela a crise no modelo 

monogâmico de concepção familiar que por anos deu a base necessária de 

exploração e dominação do capital, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, 

quando o modo de produção capitalista se intensificou ainda mais. 

 A partir de 1960 observa-se uma tendência histórica de rompimento dos 

padrões morais da sociedade. O movimento feminista teve forte influência com a 

defesa da libido feminina, do rompimento com o patriarcado, numa tendência em que 

o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos deixassem de ser tarefa 

exclusivamente feminina, passando a ser tarefa comum. Essas tentativas foram 

derrotadas meados dos anos 1980-90. Ocorreu então um retorno do conservadorismo 

e uma exaltação do casamento monogâmico. 

 Esse conservadorismo, porém, está ameaçado, pois a crise da família 

monogâmica está ameaçada por atravessar uma crise em seus fundamentos. Sendo 

assim, algo novo deve ser tentado a fim de superar esse padrão e romper com a 

sociedade de classes. 
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 As ideias de superação desse padrão de dominação, iniciada na década de 

1960 foram efêmeras e não produziram efeito de fato socialmente porque a ideia de 

“libertação” da mulher, sem o rompimento com a propriedade privada e um tanto 

quanto contraditório. 

 Não se pode negar, entretanto que o movimento feminista é de grande 

importância e permanece sendo um grande instrumento de luta e superação do 

patriarcado. O debate de gênero foi outro importante ponto de discussão no interior 

desse movimento com mais de meio século de existência. Mesmo não sendo um 

movimento homogêneo em termos de concepções conceituais, ainda assim, grande 

contribuição se extrai para o debate de equidade de gênero na sociedade. 

 A superação da alienação trazida com a família nuclear e a propriedade 

privada, isolando as crianças de sua primeira infância e subjugando a participação 

feminina na sociedade, se faz tão necessário quando a atual superação da ordem 

social vigente porque tal alienação acarreta num reducionismo incalculável do papel 

social de cada indivíduo na vida cotidiana. 

 A concorrência e o individualismo se complexificam e, reduzem o protagonismo 

histórico feminino deixando-a apartada do debate da propriedade privada e 

associando-a a uma assimetria da sociedade, e, uma vez resolvida tal assimetria, 

essa questão estaria resolvida. 

 Os impactos neoliberais e pós-modernos reduzem a família monogâmica à uma 

questão de gênero esvaziado de todo o debate histórico de dominação que isso 

influencia. E o Estado passa a ser então um mediador entre os antagonismos, 

servindo de instrumento de emancipação para as mulheres e, ao mesmo tempo, 

atendendo aos interesses dos opressores e dominadores, reforçando a patriarcalismo. 

 Partindo do princípio de que o patriarcalismo não tem origem na sociedade de 

classes, como se pode então compreender uma humanidade bipartida em que o 

gênero masculino oprime o gênero feminino? Por que ainda hoje a infidelidade 

feminina ainda é menos “desculpável” que a masculina? 

 Toda a organização da sociedade burguesa requer a divisão de tarefas e, 

dessa forma colocam possibilidades limitadas aos indivíduos sejam eles homens ou 

mulheres, ambos num papel de alienação. Pensando assim, não é o fato de ser pai 
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ou mãe, ou mesmo filhos que vai gerar um resultado positivo de pleno 

desenvolvimento do indivíduo. 

Tais novidades quase imediatamente se convertem em renovados 
obstáculos ao desenvolvimento dos indivíduos: as relações 
intrafamiliares espontaneamente reproduzem e reforçam a concorrência 
e o individualismo, a cotidiana violência doméstica se mantém, continua 
o abuso sexual de crianças e adolescentes (principalmente por 
parentes!), intensifica-se a dupla jornada de trabalho por obra e graça da 
reestruturação produtiva (Hirata, 2002) – numa lista que poderia 
prosseguir por muito mais. (LESSA, S. 2012. p. 85). 

 Diante do exposto, a conclusão de equidade que se chega é numa igualdade 

jurídico-formal entre homens e mulheres. Porém isso não atinge a essência do ser 

social, pois esse indivíduo continua sendo guardião da mercadoria, da propriedade 

privada e da herança, formas alienadas e alienantes de vida cotidiana tipicamente 

capitalista. 

 O casamento monogâmico, ainda em evidência e seguido como modelo 

burguês de família, inviabiliza a realização plena do indivíduo, onde ele exerça uma 

ação coletiva através do trabalho associado para atender a todas as demandas da 

vida social que existiu no passado. Pelo contrário, o antagonismo se instaura ainda 

mais entre a propriedade privada e o pelo desenvolvimento do indivíduo, antagonismo 

esse que é histórico entre a “racionalidade do capital e desenvolvimento autêntico da 

sociedade e dos indivíduos, segundo aborda Lessa. 

 A crise afetiva também é generalizada, pois questões como a depressão e 

estresse viram epidemias e “doenças” devido ao alto grau de alienação que isso causa 

no metabolismo dos seres humanos. 

 A família nuclear burguesa cria um tabu social de que não se pode amar fora 

desse padrão familiar imposto, assim sendo, o indivíduo não consegue realizar 

plenamente suas relações afetivo-amorosas, pois ele internalizou todo o discurso 

burguês de amor sexuado individual e causando-lhe um enorme sofrimento humano 

que não se pode medir. 

 
Sua superação requer novos processos de individuação que possibilitem 
pessoas com novas capacidades e novas habilidades. Para tanto, é 
indispensável superar o modo de produção atual e, para essa superação, 
é imprescindível alterar o essencial: precisamos passar do trabalho 
proletário ao trabalho emancipado, do trabalho abstrato explorado pela 
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burguesia para a livre organização dos produtores associados (o 
“trabalho associado”). (LESSA, S. 2012. p. 88). 

 

 Meszários é um dos principais pensadores acerca da família monogâmica: 

 
Mészáros traz para o debate acerca da família monogâmica dois 
elementos que não foram analisados por Marx, Engels e Lukács. Em 
primeiro lugar, a análise do problema a partir não apenas da sociedade 
burguesa, mas também das condições particulares em que se afirmou a 
família monogâmica na antiga URSS, bem como nos partidos e nas 
organizações comunistas. Em segundo lugar, pôde analisar os avanços 
e vitórias pontuais das “lutas de gênero”66, para demonstrar, com 
muitíssimos exemplos, como foram absorvidas pelo “sistema do capital” 
e, desse modo, terminaram funcionando como legitimadoras ideológicas 
da totalidade do sistema ao não irem além de críticas parciais a este. 
(LESSA, S. 2012. p. 90). 

 

 Concordando com Marx e Lukács, ele também acredita que não há sociedade 

sem a reprodução biológica. Porém com as contradições do capital bem como sua 

crise estrutural foi necessária uma adaptação no padrão familiar para que se 

adequasse a esse sistema. 

 As conquistas históricas das mulheres, como participação no mercado de 

trabalho o direito ao voto, na tomada de decisão (poder) traz uma igualdade de gênero 

formal, mas não diz de uma emancipação feminina, emancipação esta, ainda não 

alcançada historicamente. “Os aparentes avanços do “gênero” são, antes, 

manifestação do aprofundamento da crise e da intensificação das alienações, do que 

passos emancipatórios dos homens e das mulheres.”. (LESSA, S. 2012. p. 91). 

 Já ficou claro diante de tudo que se explicou até aqui que monogamia e 

patriarcalismo são coisas inseparáveis para a forma atual de sociedade (capitalismo). 

Pensando assim, o comunismo seria a superação das formas de alienação que se 

tem hoje e, portanto, seria necessário a superação: da propriedade privada, do 

Estado, das classes sociais, da exploração do homem sobre o homem e também da 

família monogamia para que, enfim, o desenvolvimento pleno da sociedade aconteça 

efetivamente. 

 Engels diz que seria possível um amor sexuado individual nos moldes 

comunistas, deixando esse amor de ser exclusivista e passando a ser baseado no 
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livre consentimento entre os indivíduos, somente dessa forma, e livre de toda e 

qualquer alienação é que esse seria possível plenamente. Assim, no comunismo 

haveria a monogamia, porém, a família monogâmica segundo os ideais de dominação 

burgueses não existiria, segundo Engels, longe de toda e qualquer forma de 

dominação do homem sobre a mulher e do papel inferior dela na sociedade. 

 
 

 

2.8. A SUBJETIVIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL 
 

 A violência é uma questão que acompanha a sociedade desde as épocas mais 

remotas até os dias atuais. Fato é que com o avanço do conhecimento técnico 

científico e tecnológico, a violência ganhou novas vertentes e se complexificou na 

medida em que a sociedade evoluía. Essa violência se dá também no interior da 

família monogâmica, baseada, como já foi discutido anteriormente, no homem 

proprietário. 

 Em se tratando da violência sexual, tema do presente trabalho, será discutido 

ao longo desse item como essa violência tem reflexos físicos, cognitivos e 

psicológicos na vida dos sujeitos. 

 A violência sexual é um dos tipos de violência que mais afeta psíquica e 

emocionalmente a vida dos indivíduos. Por isso é importante dialogar com os reflexos 

disso na vida social e familiar dessas crianças e adolescentes vítimas dessa violência 

engendrada historicamente na sociedade. 

 

A violência sexual é considerada, pela Organização Mundial de Saúde, 
um problema global tanto no senso geográfico, por estar presente em 
todos os países do mundo e níveis da sociedade, como por atingir 
pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Pode ser conceituada 
de forma diferente e variar de acordo com a abordagem médica, social, 
país e regiões de um mesmo país. É definida como qualquer ato ou jogo 
sexual ou tentativa de obter um ato sexual, por meio do uso de força ou 
de coerção, ameaça de danos por qualquer pessoa, independente do 
grau de relação com a vítima no qual a violência ocorre. (AJES, MT, s.d. 
p.2). 
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 A Constituição Federal e o artigo 5 do Código Civil brasileiro diz que é garantido 

a proteção incondicional à criança, sendo dever de todo brasileiro adulto protegê-la. 

Nesses termos, toda criança e adolescente deveriam estar livres de toda e qualquer 

forma de violência, porém, na maioria das vezes, os próprios familiares são os autores 

das agressões. 

 Sabe-se que a violência sexual deixa marcas físicas, psíquicas e emocionais 

nas vítimas. E isso é fruto de uma combinação de múltiplos fatores históricos, 

culturais, econômicos e políticos. Quando o agressor é um parente próximo, 

agravasse ainda mais as consequências psicológicas nas crianças e adolescentes, 

pois quem deveria protegê-la está agredindo-a. 

 O abuso sexual está arraigado historicamente tanto social, quanto religiosa 

e/ou mitologicamente. Práticas de incesto já eram praticadas há muito tempo e as 

crianças colocadas num lugar de desprestígio e de desatenção. Trata-se de um 

fenômeno universal. 

 A cultura egípcia era comum a prática de abuso sexual entre os faraós e 

crianças submetidas aos seus desejos sexuais. No mundo Árabe e no Ocidente a 

prática sexual também era comum entre os samurais e as jovens, por exemplo. O 

clero religioso também pratica pedofilia de forma encoberta pela Igreja, pois muitos 

padres nem sequer eram punidos por tal ato criminoso (menos de 10%). (AJES, MT, 

s.d. p. 3). 

 Outro fator que merece ser discutido é: 

 

Os meios de Comunicação social têm contribuído no processo de 
erotização infantil. A música, a dança, televisão, cinema são fatores que 
influenciam na da banalização do sexo e do corpo, muitas vezes 
encarados pelos pais que permitem o acesso a essas informações como 
processo normal. (AJES, MT, s.d. p.4). 

 

 A naturalização da erotização infantil por parte dos familiares é bem prejudicial 

ao desenvolvimento infantil. Freud diz que existem dois tipos de abuso sexual: o real 

e o fantasiado. O real diz respeito à concretização do ato sexual e o fantasiado diz 

respeito à existência de desejos sexuais infantis, que muitas vezes tem no incesto 

essa fantasia. 
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 A prática de pedofilia é histórica, porém muitas vezes ela é camuflada para não 

afetar a ordem e a moral dos envolvidos. Seria um tabu fetichizado, mas, acima de 

tudo, um crime acobertado. Muitas têm sido as campanhas e programas de 

enfrentamento a essa violência, seja para incentivar a denúncia, seja para proteger a 

vítima. 

 O abuso sexual deve também ser entendido como um abuso de poder, em que 

“o mais forte” persuade o menor para praticar o ato sexual que não é adequado para 

sua idade e seu desenvolvimento físico e psicológico, pois muitas vezes a fase da 

puberdade ainda não foi atingida. Quando a pedofilia é praticada por uma pessoa pela 

qual a criança confia, isso traz ainda mais aversão à vítima. 

 No Brasil, a violência sexual só ganhou a agenda política na década de 1990, 

quando se inseriu na CF/88 e no ECA/90, numa luta nacional e internacional pelos 

direitos humanos de crianças e adolescentes. 

 Porém, a garantia de proteção integral à criança, legalmente defendida através 

da Constituição, ECA e Código Civil contrasta com a realidade onde a cada dia mais 

e mais casos de violências aparecem, muitas delas praticadas pelos próprios 

familiares que são quem deveria lhes garantir tal proteção, em parceria com o Estado. 

 Anna Bock, doutora em Psicologia Social, diz que é na família onde muitas 

crianças têm violados seus direitos e a violência psicológica, abuso sexual e agressão 

física. Os meninos são os que mais sofrem a violência física, enquanto que as 

meninas as que mais sofrem o abuso sexual. Um ambiente familiar onde os 

agressores têm muitas vezes a confiança da vítima e deveriam ter deles amor, 

carinho, afeto e proteção. 

 A criança que é vítima dessa violência, muitas vezes tem seu desenvolvimento 

integral comprometido, pois essa violência em especial deixa danos em sua 

autoestima e na sua subjetividade. 

 Dessa forma, entende-se que aquele que deveria zelar pela proteção integral 

da criança e do adolescente ao longo do seu processo de desenvolvimento é na 

verdade o que apresenta maior ameaça e risco na vida deste indivíduo. 
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 O abusador pode ser qualquer pessoa, seja homem ou mulher que esteja 

presente na vida cotidiana daquela criança. E sendo esse abusador uma pessoa da 

família, a descoberta da violência fica mais complicada pois existe vínculo afetivo. 

 

Do ponto de vista de diferentes autores as consequências do abuso 
sexual podem ser classificadas de acordo com suas características 
sendo apresentadas como consequência de curto e de longo prazo. As 
evidencias manifestas como consequências de curto prazo são: 

->Físicas: pesadelos e problemas com o sono, mudanças de hábito 
alimentares, perda do controle de esfíncteres. 

->Comportamentais: Consumo de drogas e álcool, fugas, condutas 
suicidas ou de auto-flagelo, hiperatividade, diminuição do rendimento 
acadêmico. 

->Emocionais: medo generalizado, agressividade, culpa e vergonha, 
isolamento, ansiedade, depressão, baixa auto-estima, rejeição ao próprio 
corpo (sente-se sujo). 

->Sexuais: conhecimento sexual precoce e impróprio para a sua idade, 
masturbação compulsiva, exibicionismo, problemas de identidade sexual. 

->Sociais: déficit em habilidades sociais, retração social, 
comportamentos antissociais. 

Existem consequências derivada desse tipo de violência que 
permanecem, ou inclusive podem piorar com o tempo, até chegar a 
configurar patologias definidas. Elas são consequências que 
apresentação sua manifestação em longo prazo podendo variar de 
individuo para individuo de acordo com sua subjetividade, situação 
emocional e até mesmo estímulos e influências do meio em que o sujeito 
esta inserido. São elas: 

->Físicas: dores crônicas gerais, hipocondria ou transtornos 
psicossomáticos, alterações do sono e pesadelos constantes, problemas 
gastrointestinais, desordem alimentar. 

->Comportamentais: tentativa de suicídio, consumo de drogas e álcool, 
transtorno de identidade. 

->Emocionais: depressão, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade para 
expressar sentimentos. 

->Sexuais: fobias sexuais, disfunções sexuais, falta de satisfação ou 
incapacidade para o orgasmo, alterações da motivação sexual, maior 
probabilidade de sofre estupros e de entrar para a prostituição, 
dificuldade de estabelecer relações sexuais. 

->Sociais: problemas de relação interpessoal, isolamento, dificuldades de 
vínculo afetivo com os filhos. (AJES, MT, s.d. pp 11-12). 
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 Outra consequência do abuso é que a criança ou o adolescente que sofreu a 

violência pode perder o estímulo pelos estudos e apresentar comportamentos 

diferentes do que tinha anteriormente, além de dificuldades de socialização e de 

atenção.   

 

CAPÍTULO 3 - A VIOLÊNCIA E O ABUSO SEXUAL NO ÂMBITO BRASILEIRO 

E AS PECULIARIDADES DESSA DEMANDA NO ATENDIMENTO DA REDE 

INTERSETORIAL NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS: DESAFIOS E 

CONTRIBUIÇÕES 
 

3.1 – A VIOLÊNCIA E O ABUSO SEXUAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

O dia 18 de maio foi escolhido como dia nacional de combate ao abuso e à 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, pois, nesse dia no ano de 

1973 Araceli Cabrera Sanches foi sequestrada, com apenas oito anos de idade, na 

cidade de Vitória no Espírito Santo, sendo ainda drogada, estuprada e morta por 

membros de uma tradicional e rica família capixaba. O corpo da menina só foi 

sepultado três anos depois e os agressores acabaram impunes perante a justiça, 

mesmo diante de tamanha repercussão e destaque midiático para o caso. Essa data 

só foi instituída mesmo no ano de 1998, num encontro nacional ocorrido na Bahia pela 

ECPAT (ONG iniciada em 1990 na Tailândia com o objetivo que trabalha para a 

erradicação da exploração sexual de crianças e adolescentes). 

O símbolo da campanha de enfrentamento é uma flor que remete à lembrança 

dos primeiros desenhos infantis e associa a fragilidade da flor com a fragilidade de 

uma criança. Várias atividades de conscientização são feitas em todo o país para 

lembrar a data e lembrar da importância da sociedade civil no enfrentamento a essa 

tão terrível violência. Tal símbolo passa a integrar a campanha nacional somente em 

2010. A Lei 9.970/00 institui a data. 

A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes é uma das mais 

graves violações dos direitos humanos e é praticada no mundo todo. Segundo um 

levantamento do Ministério da Saúde, no ano de 2012 estima-se que mais de 12 

milhões de crianças e adolescentes tenham sido vítimas de algum tipo de violência 
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sexual. No Brasil essa demanda é vista como um problema de saúde pública e menos 

de 10% dos casos são registrados no país. Fonte: 

http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos 

No Brasil estimasse que 47 crianças e adolescentes sejam vítimas de violência 

sexual por dia, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos. 

Existe um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças 

e adolescentes que cobra ações que devem ser implementadas pelo poder público e 

pela sociedade civil até 2020. 

 

O PAIR é uma metodologia que objetiva fortalecer redes municipais de 
enfrentamento à violência sexual, por meio da elaboração de 
diagnósticos locais, fomento ao planejamento de ações integradas e 
capacitação de profissionais. Em função do aumento dos índices de 
violência sexual em ocasiões específicas como a realização de grandes 
obras ou megaeventos, a metodologia foi adaptada para tais contextos e 
o chamado “PAIR Copa do Mundo” está em implantação nas cidades que 
sediarão os jogos. 
(http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/enfrentamento-a-
violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-
9e5vp1121w9n2ifj013bskv9q). 

 

 O Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro – PAIR já abrange hoje mais de 

quinhentos municípios brasileiros. 

  O principal canal de denúncia nacional é o disque 100 – Departamento 

de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos vinculado ao Ministério dos Direitos 

Humanos. 

 

O Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos tem a 
competência de receber, examinar e encaminhar denúncias e 
reclamações, atuar na resolução de tensões e conflitos sociais que 
envolvam violações de direitos humanos, além de orientar e adotar 
providências para o tratamento dos casos de violação de direitos 
humanos, podendo agir de ofício e atuar diretamente ou em articulação 
com outros órgãos públicos e organizações da sociedade. As denúncias 
poderão ser anônimas ou, quando solicitado pelo denunciante, é 
garantido o sigilo da fonte das informações. 
(http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos). 

http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/enfrentamento-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-9e5vp1121w9n2ifj013bskv9q
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/enfrentamento-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-9e5vp1121w9n2ifj013bskv9q
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/enfrentamento-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-9e5vp1121w9n2ifj013bskv9q
http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos
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 De acordo com o balanço feito pelo Ministério dos Direitos Humanos, no 

período de 2011 a 2016 ocorreram 584.618 denúncias envolvendo violações de direito 

contra crianças e adolescentes no país. O Estado do Rio de Janeiro, um dos líderes 

do ranking, somou 68.653 denúncias. 

 A tabela a seguir apresenta os números de violência sexual cometida contra 

crianças e adolescentes no mesmo período, os dados são do Ministério dos Direitos 

Humanos a revelam as denúncias feitas ao DISQUE 100 em âmbito nacional e 

também números de denúncias no Estado do Rio de Janeiro: 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ANO BRASIL RJ 

2011 10.699 1.049 

2012 40.699 3.788 

2013 35.091 3.613 

2014 25.595 2.144 

2015 19.727 1.631 

2016 17.523 1.304 
 

 Observa-se uma tendência de queda nos números de denúncias e isso deixa 

uma dúvida: as denúncias diminuíram porque as violências diminuíram ou não se tem 

feito denúncias? O fato de menos de 10% dos casos chegarem a apresentar 

denúncias já mostra a realidade brasileira no enfrentamento a essa violência. Talvez 

a segunda dúvida apresentada relate a verdade sobre esse número. 

 Importante destacar também que os Estados de SP (São Paulo, RJ (Rio de 

Janeiro) e BA (Bahia) lideram as estatísticas de violações de direitos contra crianças 

e adolescentes no Disque-100. 

 Uma outra questão importante é em relação àrevitimização é que em quase 

todos os espaços sócio ocupacionais por onde transitam as crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual deve ser feito um novo relato do fato para os profissionais 

desses diferentes espaços. Isso gera ainda mais angústia e desconforto de narrar os 

fatos e como bem sinalizou a Assistente Social Sandra Caldeira em seu artigo 

intitulado A Criança e o Adolescente Vítimas de Abuso Sexual Intrafamiliar - 
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Considerações sobre o Protocolo de Atendimento na Rede de Proteção, ela 

brilhantemente deixa uma indagação: “é a criança que deve se adaptar a rede de 

proteção ou esta que deve se adaptar as reais demandas (sociais, psicológicas, 

jurídicas) da criança?”. (OLIVEIRA, S. 2008, p. 8). 

 Que essa pergunta possa de fato trazer elementos para se repensar a rede 

intersetorial no município de Rio das Ostras para evitar todo esse desconforto e prezar 

a proteção integral dessa criança e adolescente que, ainda em fase de 

desenvolvimento psicossocial, já teve seu direito violado como versa o artigo 5º do 

ECA: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. (Lei 

8.069/90) 

 Evitar relatos sucessivos nos diferentes espaços, quais sejam: IML (Instituto 

Médico Legal), Conselho Tutelar, Delegacia, etc. já seria um grande ponto a favor, 

pois pode ser considerado uma “nova violência” relatar tamanhas violações. 

 Observa-se ainda que a maioria dos casos a violência ocorre no meio 

intrafamiliar e o agressor tem a confiança da vítima. 

(http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/glossarios-e-

cartilhas/violenciaSexual.pdf) 

Isso é um complicador, pois ao ser um tabu social, muitos casos ficam “perdidos” no 

silêncio da sociedade que não denunciam a prática, seja por medo, por intimidação 

ou ameaça por parte do abusador. Isso nos transporta ao debate feito ao longo do 

capítulo dois, na divisão sexual e no papel majoritário do homem na sociedade como 

detentor da propriedade privada e machista. 

 Por isso o elo entre a sociedade e a rede de proteção social deve ser um dos 

canais que possa fazer com que esse silêncio seja quebrado e a penalização do 

agressor aconteça e o bem-estar da criança e adolescente esteja em evidência para 

minimizar as causas dolorosas dessa violência sexual que envolvem ainda outras 

violências como a física e a psicológica. 

A violência sexual intrafamiliar é uma expressão da questão social e não deve 

ser entendida como um acontecimento isolado, particular. A violação de direitos está 

posta e é papel do Estado e da sociedade civil sair da zona de conforto e garantir o 

bem-estar daquela pessoa em desenvolvimento. 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/glossarios-e-cartilhas/violenciaSexual.pdf
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/glossarios-e-cartilhas/violenciaSexual.pdf
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3.2 – AS PECULIARIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
 

O município de Rio das Ostras, uma jovem cidade fluminense politicamente 

emancipada com seus apenas 25 anos (10 de abril de 1992), já era habitado por 

nômades e caçadores há mais de quatro mil anos. Os jesuítas foram os responsáveis 

pelas primeiras construções na região, como o poço de pedra e a antiga Igreja. Já na 

década de 1950, com a construção da Rodovia Amaral Peixoto e a expansão turística, 

Rio das Ostras, então uma vila de pescadores caminhava para ser um importante 

município fluminense que cresce cerca de 10% ao ano. Atualmente o município possui 

aproximadamente 136.626 habitantes, segundo senso IBGE-2016. 

 O Conselho Tutelar de Rio das Ostras atende demanda de violações de direito 

contra crianças e adolescentes no município. Segundo um levantamento feito pelo 

próprio órgão da prefeitura, entre setembro e dezembro de 2016 foram registrados os 

seguintes dados estatísticos sobre violações de direito envolvendo crianças e 

adolescentes (Fonte: Conselho Tutelar de Rio das Ostras): 

 

SETEMBRO A DEZEMBRO 2016 

CRIANÇAS 294 

ADOLESCENTES 219 

OUTROS 186 

TOTAL 699 
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A estatística dessas violações por bairros do município (Fonte: Conselho 

Tutelar de Rio das Ostras): 

 

DEMANDA POR BAIRROS 

BAIRRO QUANTIDADE 

Alphaville 1 

Âncora 96 

Atlântica 0 

Boca da Barra 2 

Cantagalo 9 

Centro 9 

Cidade Beira Mar 22 

Cidade Praiana 67 

Claudio Ribeiro 4 

Costa Azul 7 

Enseada 10 

Extensão do Bosque 10 

42%

31%

27%

SETEMBRO A DEZEMBRO 2016

Crianças

Adolescente

Outros
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Extensão Serramar 12 

Jardim Bela Vista 6 

Jardim Campomar 6 

Jardim Marileia 10 

Jardim Miramar 10 

Liberdade 21 

Mar do Norte 8 

Parque das Flores 1 

Nova Aliança 7 

Nova Cidade 50 

Nova Esperança 25 

Novo Rio das Ostras 0 

Operário 10 

Ouro Verde 4 

Palmital 17 

Parque Zabulão 21 

Recanto 13 

Recreio 1 

Rocha Leão 4 

São Cristovão 1 

Vila Verde 1 

Village 3 

Praia Mar 3 

Terra Firme 2 

Balneário Remanso 0 

Bosque da Praia 5 

Serra Mar 6 

Chácara Marileia 2 

Colinas 0 

Não Informado 10 

Outros Municípios 28 

 

 O gráfico a seguir representa a estatística de violações de direito contra 

crianças e adolescentes nos quatro bairros onde a demanda é maior e resume a tabela 

anterior (Fonte: Conselho Tutelar de Rio das Ostras): 
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Os números assustam em face da quantidade de habitantes em um curto 

período de tempo, e analisando os bairros com maiores demandas percebe-se que 

são bairros populosos e mais pauperizados do município como Âncora, Cidade 

Praiana e Nova Cidade. 

 Violação envolvendo especificamente violência sexual (sendo ela suspeita ou 

não, somam 31 (trinta e um) casos. Sabendo que o período de apuração desses dados 

é de apenas três meses, chega-se a uma média de aproximadamente 10 casos por 

mês, o que de fato é algo intrigante e que faz repensar essa rede socioassistencial e 

o quanto ela está articulada para atender essa demanda no município. 

 Quando a criança e o adolescente são encaminhados para fazer o exame de 

sexologia no IML, a(o) mesma(o) é encaminhada para o IML de Macaé, pois o 

município de Rio das Ostras não tem IML. 

 Delegacia, CREAS, Conselho Tutelar, Epidemiologia (Saúde) e Justiça, são 

alguns dos equipamentos por onde as crianças e os adolescentes vítimas de violência 

sexual passam em busca do atendimento e de garantir seu direito como prevê o ECA 

e a Constituição Federal de 1988, bem como outros instrumentos legais dessa 

40%

28%

21%

11%

DEMANDA POR BAIRROS

ÂNCORA

CIDADE PRAIANA

NOVA CIDADE
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garantia. E a questão é aproximar mais esses espaços, na medida de amenizar o 

sofrimento da vítima e responsabilizar os agressores, quebrando assim o silêncio que 

impera em torno desse tabu social do qual foi tratado ao longo do presente trabalho 

que é a violência e o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. 

 O gráfico a seguir representa o número de atendimentos realizado pelo CREAS 

de Rio das Ostras e abrange o período de 2013 a 2016. Os números são específicos 

de violência sexual, outros dados foram inutilizados na pesquisa. Foram feitos nesse 

período de 2013 a 2016 sessenta e quatro atendimentos de abuso sexual envolvendo 

crianças e adolescentes (Fonte: CREAS Rio das Ostras): 

  

 

  

A intersetorialidade deve ser trabalhada com afinco e utilizar e repensar as 

políticas sociais que abordam o tema é de fundamental importância para a 

manutenção e enfrentamento dessa tão grave expressão da questão social que é a 

violência sexual, sendo considerada hoje, visto seu número alarmante, como 

problema de saúde pública. 

Articular a rede de proteção integral para fazer cumprir a lei, mas, sobretudo 

garantir o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes é uma tarefa complexa, 

mas não impossível. Trabalhar em equipe intersetorialmente para diminuir os danos 
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da revitimização e da desproteção social frente ao Estado mínimo e a precarização 

das políticas públicas, seja em investimentos insatisfatórios de recursos materiais, 

financeiros ou de pessoal técnico qualificado para executá-la (a política social) de 

forma satisfatória visando a proteção integral dessa faixa etária da população é de 

extrema importância para o cumprimento do bem-estar social e da plena cidadania 

dessas crianças e adolescentes. 

 Fica então a contribuição, a partir desse trabalho, para que atitudes sejam 

tomadas para o enfrentamento a essa violência no município para garantia da plena 

proteção social e evitando assim a revitimização e danos mais graves que possam vir 

a ser causados a partir da violação pela violência sexual. 
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CONCLUSÃO 
 

 A partir das questões discutidas nesse trabalho, tem-se uma melhor reflexão 

do que é a violência e como ela se engendrou na sociedade até tomar a dimensão 

que possui hoje, como além de um problema de saúde pública, os danos psíquicos-

emocionais causados por ela deixam várias cicatrizes ao longo do processo de 

desenvolvimento que, por vezes, acompanham a criança e o adolescente ao longo de 

sua existência. 

 É sempre bom voltar à história na busca de respostas para o presente e de 

alternativas para o futuro, assim ao longo de toda a escrita ela (a história) foi lembrada 

para mostrar a importância das políticas públicas de assistência às crianças e aos 

adolescentes que só foram efetivadas a partir da década de 1970, já na segunda 

metade do século XX. E a problematização de como foram construídas tais políticas, 

seu eixo central de debate, tudo isso ficou claramente esclarecido no decorrer das 

laudas do capítulo I. Assim como foi amplamente abordada as atuais legislações que 

tratam deste assunto na, como é o caso dos avanços conquistados no ECA em 1990. 

 Trazer a centralidade da família como um dos pilares de sustentação dessas 

políticas geridas pelo Estado e para melhor compreensão de como se dão as relações 

sociais e o resgate histórico foi nesse trabalho abordando desde a sociedade primitiva 

até a atual fase que se encontram as novas formas de organização familiar e da vida 

cotidiana, as páginas do capítulo II deram minimamente conta de mostrar como são 

essas determinações sociais e como são complexos os rebatimentos da violência 

sexual no meio intrafamiliar e individualmente. 

 No capítulo III foram analisando os dados estatísticos, trazendo a realidade 

local dessa violência no município de Rio das Ostras e como os desafios enfrentados 

pelos profissionais executores das políticas sociais na rede intersetorial da cidade na 

garantia dos direitos sociais das crianças e adolescentes. Como é de fundamental 

importância a articulação da rede no município para a garantia da cidadania plena das 

crianças e adolescentes e, ainda, para o pleno desenvolvimento pessoal e social 

dessa faixa etária. 

 Conclui-se então, de forma satisfatória todo o debate que envolve a violência 

sexual, entendendo-a como um processo histórico global e que deve ser percebida e 
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denunciada para que ações eficazes aconteçam e o silêncio histórico, oriundo da 

relação incestuosa intrafamiliar, seja de fato quebrado para que a garantia plena 

dessa cidadania não fique apenas na forma de um direito abstrato, onde a efetivação 

desse direito não acontece no cotidiano, mas que a concretização dessa positivações 

oriundas do direito saiam do papel e comecem a ter a eficácia desejada para o pelo 

desenvolvimento biopsicosocial das vítimas dessa violência. 

 Que o olhar humanizado da rede intersetorial do município de Rio das Ostras 

possa se solidificar para das à essas crianças e adolescentes riostrenses a plena 

proteção social da qual versa o ECA e que a sociedade local se una pelos canais de 

denúncia e vias de acesso ao direito para que em breve tudo o que foi conquistado 

por meios das legislações se efetive na vida cotidiana. E a articulação com as políticas 

e o repensar da proteção integral se concretize. Não deixando que mais violações de 

direitos aconteçam objetivando o pleno desenvolvimento do ser social desses jovens 

e crianças.  
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