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Este boletim apresenta os resultados do breve diagnóstico 
sobre a violência contra meninas e adolescentes na Maré, 
Rio de Janeiro, realizado pela Luta pela Paz, em parceria 
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 
no âmbito do projeto Zona Nossa. A iniciativa teve como 
escopo a produção de metodologias e fluxos de atenção, 
cuidado e proteção de crianças, adolescentes e jovens em 
situação de violência nos bairros da Pavuna e da Maré, am-
bos pertencentes à cidade do Rio de Janeiro. 

É dentro deste contexto que esta pesquisa está situa-
da. Da prática cotidiana de trabalho e interação com 
mulheres jovens, adolescentes e meninas, emergiu a 
preocupação em compreender de que maneira o fe-
nômeno da violência de gênero se materializa na vida 
de crianças e adolescentes e quais são os caminhos 
trilhados pela rede de proteção nesses casos. 

Ao longo dos meses de outubro a dezembro de 2021, fo-
ram realizadas 18 entrevistas semiestruturadas com profis-
sionais da rede intersetorial e comunitária, bem como com 
jovens mulheres moradoras da Maré.  Além das entrevistas, 
foi conduzida uma roda de conversa com jovens partici-
pantes de atividades em organizações sociais, na qual a vio-
lência contra meninas e adolescentes foi debatida. 

O estudo visa gerar subsídios para ações de preven-
ção dessas formas de violência e para o fortalecimen-
to da rede de garantia de direitos desse público no 
território. Entendendo que muitas dessas violências 
são resultados de processos históricos, o estudo, tam-

bém, atentou para diferentes aspectos relacionados, 
como as dinâmicas do território, dos equipamentos 
sociais e o próprio entendimento a respeito das rela-
ções de gênero e como elas incidem na formação das 
meninas nesse local. 

Sobre a Maré
O bairro da Maré está localizado na cidade do Rio de 
Janeiro e é constituído por 16 favelas. De acordo com 
dados do Censo Maré (2019)1, o conjunto de favelas 
possui atualmente uma população de cerca de 140 
mil habitantes. O levantamento, também, atesta que, 
assim como se observa para o município do Rio de 
Janeiro, na Maré há mais mulheres do que homens 
residindo nas comunidades. Quanto à sua composi-
ção étnico-racial, estima-se, com base na autodecla-
ração, que no conjunto de favelas da Maré, 62,1% dos 
moradores tenham a cor parda ou preta, sendo 52,9% 
pardas e 9,2% pretas, enquanto 36,6% seriam brancos.

Em termos de composição etária, o conjunto de fa-
velas possui uma população majoritariamente jovem: 
51,9% têm menos de 30 anos. Em um recorte que 
considera uma faixa etária de 0 a 14 anos, temos o 
total de 34.034 crianças, o que representa 24,5% da 
população total da Maré, em outras palavras, um em 
cada quatro moradores da Maré. Mudando o intervalo 
etário para o de 15 a 29 anos de idade, verificam-se 
38.088 pessoas entre adolescentes e jovens, represen-
tando 27,4% do total da população local.

1 REDES DA MARÉ. Censo Populacional da Maré. Rio de Janeiro: Redes da Maré, 2019
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Característica importante 
do território é a presença 
de organizações do tercei-
ro setor consolidadas e com 
ampla experiência no territó-
rio, como a própria Luta pela 
Paz, a Redes da Maré, o Observa-
tório de Favelas, o Projeto Uerê, dentre 
outras. No que se refere aos equipamentos 
sociais, o território da Maré também tem 
uma quantidade importante de instituições 
públicas que lhe atendem, contando com 
7 unidades básicas de saúde, 1 unidade de 
pronto atendimento, 44 unidades escolares, e 
2 centros de referências para atendimento 
de mulheres em situação de violência (um 
na Maré e outro na cidade universitária da 
UFRJ). Embora localizados fora do territó-
rio, a Maré é atendida ainda por 1 Conselho 
Tutelar, 1 Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), 1 Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (CREAS) e 3 
Centros de Atenção Psicossociais de Referên-
cia (CAPS, CAPS- Ad e CAPSI).

Apesar da ampla presença de instituições 
públicas e privadas na Maré e nos bairros vizi-
nhos e do consequente potencial de oferta de 
serviços públicos e privados, persistem proble-
mas crônicos e estruturais comuns a toda cida-
de, sobretudo, aos espaços periféricos e favelados. 
Um dos mais importantes, sem dúvidas, a violência 
que se reproduz e acomete seus moradores. É certo 
que nem a Maré, tampouco qualquer outra favela 

ou conjunto de favelas, deva ser definida por seus 
problemas e mazelas. É certo, também, que a 

violência é um fenômeno real e material que 
demanda atenção e compreensão de suas 

dimensões.

Uma alternativa a uma visão que possa 
recair na descrição de áreas de favelas 

e periferias como espaços violentos é, 
como afirmam Willadino et al. (2021)2 
em pesquisa realizada, também, na 
Maré, entendê-los não como territó-

rios essencialmente violentos, mas 
como territórios nos quais se 

reproduzem violências cujas 
raízes estão para além dos 
contextos locais. 

Neste boletim, como já ressalta-
do, o enfoque estará em 

um conjunto determina-
do de violências, aque-
las que são cometidas 
especificamente contra 
meninas e adolescentes. 
Não há pretensão em de-
signar a Maré como um 
lugar particularmente vio-
lento para esta população, 
apenas lançar luz sobre um 
problema complexo, deli-
cado e que merece maior 
atenção.

2  WILLADINO, R. et al. Perspectivas para a prevenção das violências contra crianças, adolescentes e 
jovens na Maré na pandemia. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2021. Disponível em https://
observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2021/08/E-book-Perspectivas-para-a-preven-
cao-de-violencias-contra-criancas-adolescentes-e-jovens-da-Mare-na-pandemia.pdf.
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O campo de estudos de violência contra a mulher 
apresentou um crescimento desde a redemocratiza-
ção, incidindo na criação de leis e medidas que visam 
prevenir a violência e mudar o tratamento dos casos 
de violência de gênero no sistema de justiça criminal. 
Este recorte, contudo, é pouco observado em estu-
dos sobre a violência contra crianças e adolescentes. 
Embora exista uma conexão fundamental entre as 
violências de gênero sofridas por mulheres adultas e 
aquelas perpetradas contra meninas e adolescentes, 
é preciso considerar as especificidades envolvidas nos 
contextos dessas últimas, tendo em vista as camadas 
de violações que se verificam, por exemplo, a partir 
da desigualdade nas relações de poder intergeracio-
nais. Reconhecer tais particularidades, bem como a 
atuação de marcadores de desigualdade - incluindo 
o marcador de gênero - que se interseccionam e pro-
duzem opressões no contexto da Maré é a tarefa prin-
cipal desta pesquisa.

Nesse sentido, começamos a análise a partir de  da-
dos quantitativos sobre a incidência da violência 
contra meninas e adolescentes  no território. Já em 
um segundo momento, concentramos as reflexões a 
partir dos achados das entrevistas e nas atividades de 

campo que foram realizadas ao longo do processo de 
pesquisa. São enfatizadas as percepções sobre o tema 
e aquilo que os próprios entrevistados consideram 
como sendo as principais formas de violências come-
tidas contra meninas e adolescentes na Maré. 

Um breve panorama de dados sobre me-
ninas e adolescentes na Maré
Nesta seção, a análise se concentra nos dados refe-
rentes a crimes contra a integridade física e a vida, 
deixando de fora crimes contra o patrimônio e outras 
modalidades3. Optou-se por adotar uma estratégia me-
todológica que teve como referencial analítico a Área 
Integrada de Segurança Pública 22 (AISP 22), que com-
preende os bairros de Benfica, Bonsucesso, Higienópo-
lis, Manguinhos, Maré e Ramos. Em termos etários, os 
grupos foram divididos nas seguintes faixas: 0 a 6 anos 
- crianças na primeira infância; 7 a 11 anos - crianças; 12 
a 17 anos - adolescentes; 18 a 24 anos -jovens. Esses são 
os grupos de interesse da discussão aqui apresentada. 

3  Solicitamos ao ISP os dados de 2019 a 2021 referentes às ocorrências de: ameaça, encontro de 
cadáver, encontro de ossada, estupro, extorsão com momentânea privação de liberdade (seques-
tro relâmpago), extorsão mediante sequestro (sequestro clássico), homicídio culposo de trânsito, 
homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal culposa de trânsito, lesão corporal dolosa, lesão cor-
poral seguida de morte, pessoas desaparecidas, tentativa de homicídio, homicídio decorrente de 
intervenção policial. Devido ao objetivo do trabalho nem todas essas ocorrências foram utilizadas.

Sobre as violências contra meninas e adolescentes

Tabela 1: Total de ocorrências e taxas por tipo de crime no Estado do Rio de Janeiro e na AISP22

Tipo de Crime Estado AISP 22 Taxa Estado Taxa AISP 22

Ameaça 44.393,00 394 255,75 138,10

Estupro 4.746,00 34 27,34 11,92

Homicídio doloso 3.544,00 66 20,42 23,13

Lesão corporal dolosa 87 1 0,50 0,35

Lesão corporal seguida de morte 49.746,00 510 286,59 178,76

Morte por intervenção de agente do Estado 31 2 0,18 0,70

Pessoas desaparecidas 1.245,00 25 7,17 8,76

Tentativa de homicídio 3.350,00 93 19,30 32,60

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)
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Como é possível visualizar na Tabela 1, para os crimes 
de ameaça, estupro e lesão corporal dolosa, as taxas 
por 100 mil habitantes são bem mais altas nas denún-
cias do Estado do que na AISP22. Já para os crimes de 
homicídio doloso e tentativa de homicídio, as taxas 
são mais altas na AISP22.

Apenas 8% dos inquéritos de Lesão Corporal Dolosa 
instaurados pela Polícia Civil com vítimas do sexo fe-

minino se referem a crianças e adolescentes, enquan-
to 92% tratam de mulheres adultas. Já para o crime de 
estupro, há uma mudança de cenário. Entre as vítimas 
do sexo feminino, 19% têm idade menor ou igual a 6 
anos, enquanto 30% têm de 7 a 11 anos. Isso signifi-
ca que entre as vítimas de estupro do sexo feminino, 
49% delas são crianças. Ainda, 29% delas são adoles-
centes de 12 a 17 anos. 

Gráfico 1 – Perfil etário das vítimas de estupro do sexo feminino na AISP22

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)

Gráfico 2 – Crime por faixa etária com vítimas meninas e mulheres brancas (n=717)
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Gráfico 3 - Crime por faixa etária com vítimas meninas e mulheres negras (n=957)

Os gráficos 2 e 3 apresentam a distribuição dos cri-
mes tanto de acordo com a faixa etária das vítimas, 
quanto por sua cor. Os registros seguem o mesmo 
padrão encontrado anteriormente: enquanto os cri-
mes de ameaça e lesão corporal dolosa têm como 
vítimas principais as mulheres adultas, especialmente, 
as que possuem mais de 30 anos, o crime de estupro 
tem seu pico de ocorrência na faixa de 12 a 17 anos. 
Além disso, apesar das diferenças nos totais absolutos, 
que se explicam pelo perfil demográfico da popula-
ção, curiosamente, não existem diferenças significati-

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)

vas entre vítimas brancas e negras. É razoável, nesse 
sentido, supor que a vitimização e o acesso aos meios 
formais de registro de ocorrência entre os moradores 
da AISP22 seja bastante semelhante.

Por fim, as tabelas 2 e 3 indicam a incidência dos três 
crimes “generificados” de acordo com a raça e a faixa 
etária para o estado e para a AISP22. Este é um dado 
interessante, pois, mesmo com a subnotificação de 
crimes, os valores não se distinguem muito.

Tabela 2: Vítimas por tipo de crime na AISP22

Crime Cor Até 6 7 a 11 12 a 17 18 a 24 25 a 29 30 ou mais Total de Mulheres 
vítimas

Ameaça
Branca 1% 0% 2% 12% 12% 74% 330

Negra 0% 0% 3% 20% 15% 62% 377

Estupro
Branca 18% 25% 30% 13% 10% 5% 40

Negra 19% 32% 28% 11% 4% 5% 74

Lesão corporal dolosa
Branca 1% 2% 3% 19% 20% 54% 347

Negra 0% 1% 6% 25% 18% 50% 506
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Tabela 3: Vítimas por tipo de crime no Estado

Crime Cor Até 6 7 a 11 12 a 17 18 a 24 25 a 29 30 ou mais Total de Mulheres 
vítimas

Ameaça
Branca 0% 0% 2% 13% 12% 72% 84.350

Negra 19% 23% 26% 12% 4% 16% 106.722

Estupro
Branca 19% 23% 26% 12% 4% 16% 3.885

Negra 19% 26% 32% 10% 3% 10% 6.197

Lesão corporal dolosa
Branca 1% 1% 5% 18% 15% 61% 10.6722

Negra 1% 1% 6% 23% 17% 52% 50.978

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)

A partir desses dados, é possível inferir que parece 
haver, na região, uma subnotificação  dos casos de 
violência contra meninas e adolescentes. Com isso, 
considerando os inquéritos de polícia instaurados, a 

violência contra meninas e adolescentes na Maré não 
parece apresentar características diferentes do restan-
te do estado. Sabe-se, entretanto, que os dados em 
regiões de favela são sempre defasados.

Percepções sobre a violência 
Nesta seção, a violência contra meninas e adolescen-
tes na Maré é abordada de um ponto de vista quali-
tativo, a partir das percepções das pessoas entrevista-
das ao longo da pesquisa. Há, portanto, uma diferença 
substantiva em relação ao quadro apresentado na pri-
meira seção, que analisa os tipos de violência encon-
trados nos registros policiais. 

Ao todo foram feitas dezoito entrevistas semiestrutu-
radas com profissionais de diferentes instituições que 
fazem parte da rede de proteção à violência contra 
meninas na Maré e com mulheres jovens ou parentes 
de participantes dos projetos do Luta Pela Paz. Além 
disso, de maneira complementar, foi realizada uma 
roda de conversa com jovens moradoras do território. 
As entrevistadas não foram identificadas e os trechos 
das entrevistas foram editados para manter o sigilo e 
anonimato de todos os entrevistados, tanto profissio-
nais, quanto jovens e familiares.  

Para dar conta dos múltiplos e complexos senti-
dos atribuídos à violência, este estudo trabalha 
com uma perspectiva interseccional sobre o fe-

nômeno. A interseccionalidade é uma ferramenta e 
uma perspectiva que toma como objeto de estudo 
a sobreposição ou intersecção de identidades sociais 
e de marginalizações e dominações que interagem 
entre si, como aquelas decorrentes das relações de 
gênero, raça, classe e de outros sistemas de opressão 
produzidos pelas desigualdades sociais (KANTOLA e 
LOMBARDO, 2017)4.

Complementarmente, os conceitos de espaço pri-
vado e espaço público e as noções congêneres 
de casa e rua são, também, basilares para a aná-
lise da violência contra meninas e adolescentes 
na Maré. Desse modo, a violência contra a mulher, 
neste trabalho com sentido estendido para meninas 
e adolescentes, está intimamente ligada às noções de 
público e privado e de papéis de gênero atribuídos a 
homens e mulheres na estrutura social.

Como veremos nas seções a seguir, as violências con-
tra meninas são paralelos das violências que as mu-

4  KANTOLA, J. & LOMBARDO, E. Gender and political Analysis. Cap.1- Feminist Political Analysis- Five 
approaches; Conclusion – Assessing the five approaches to doing feminist political analysis. Londres: 
Palgrave, 2017.
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lheres sofrem. Seja como uma forma de “prepará-las” 
para vida e para assumirem seus “papéis”, aquilo que é 
esperado delas, seja como forma de controle. As histó-
ricas – não naturais – relações desiguais entre homens 
e mulheres e entre adultos e crianças se manifestam 
nas relações interpessoais e familiares por meio de 
uma educação mediada por perspectivas hierárqui-
cas, do ponto de vista de gênero e geracional.  

Lugar de menina, lugar de menino
As entrevistas realizadas remetem a diferentes aspectos 
das desigualdades de gênero que se manifestam nas 
relações sociais, estabelecendo distinções e uma hie-
rarquização entre homens e mulheres que, afinal, se re-
flete no desenvolvimento e na formação de crianças e 
adolescentes, sobretudo, nas meninas. Em muitos rela-
tos, foram descritas interdições que, desde muito cedo, 
mesmo implicitamente definem quais lugares “são” de 
meninas e quais lugares “são” de meninos.

Nos depoimentos coletados, há certa indignação com 
a forma pela qual é naturalizada a cobrança quase ex-
clusiva em torno das mulheres acerca dos cuidados 
com seus filhos e com o ambiente doméstico. Mulhe-
res cis e trans são dispensadas de ofícios e expedien-
tes ligados a um estereótipo de masculinidade, que 
aos homens seria intrínseca. Às mulheres, em especial, 
caberia cumprir com o papel social da maternidade, 
ao qual se dispensam as responsabilidades maiores 
pela criação de crianças e que deve ser exercido, so-
bretudo, na esfera privada das relações sociais. 

Este padrão de relações e de determinação dos luga-
res sociais a serem ocupados de acordo com o sexo 
se reproduz desde a infância, tendendo a se reforçar 
na adolescência e depois na vida adulta. As expectati-
vas e cobranças que se fazem em relação a mulheres 
e homens ocorrem, desde muito cedo, e moldam as 
suas experiências enquanto crianças e adolescentes.

Todas as jovens que foram entrevistadas possuíam, 
desde a adolescência, a responsabilidade por afazeres 
domésticos. Após tornarem-se adultas, algumas pas-
saram a ter jornada dupla de trabalho, trabalhando 
fora de casa, ao mesmo tempo, em que executavam 
tarefas domésticas. Outras, em situação distinta, aban-
donaram seus empregos após se tornarem mães. Em 

comum entre todas, a responsabilidade pelos cuida-
dos com a casa, com os irmãos, com pais ou padras-
tos, com filhos e maridos. São elencadas, portanto, 
as funções que são atribuídas às meninas desde os 
primeiros momentos de sua vida através uma divisão 
sexual do trabalho profundamente enraizada na es-
trutura social e refletida na organização  familiar. 

Conforme observado pelas narrativas nas entrevistas, 
as responsabilidades imputadas às meninas a partir 
desse arranjo social podem funcionar também como 
mobilizadores de um tipo de entendimento, desejo 
ou até mesmo um autorreconhecimento de que são 
mulheres adultas - de forma “precoce”, ao menos sob a 
sustentação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Nesse sentido, os afazeres domésticos e traba-
lhos de cuidado foram apontados pelas entrevistadas 
como catalisadores que “empurram” as meninas para 
etapas “mais avançadas” da vida. 

Em diversas entrevistas, ficou claro o quanto os afaze-
res domésticos são notoriamente atribuídos às meni-
nas e como a divisão sexual das atividades pode ser 
vista como uma espécie de treinamento para o que 
devem ser no futuro, quando formarem suas próprias 
famílias. As responsabilidades com o lar e com a famí-
lia e a delimitação dos lugares que podem frequentar 
perpassam a sociabilização das meninas e influen-
ciam as suas aspirações. 

Nessas circunstâncias, a divisão sexual do trabalho que 
opera, desde a infância, torna-se duplamente nociva, 
porque se conforma numa dupla negação: ao mesmo 
tempo, em que viola direitos garantidos a crianças e 
adolescentes, se configura como uma violência de gê-
nero, na medida em que lhe são negadas as mesmas 
perspectivas e os mesmos privilégios de que gozam os 
homens somente por serem “chefes de família”. 

Casa não é sinônimo de proteção
Confinada ao paradigma da domesticidade, a mulher 
estaria confinada, também, ao plano familiar, porque 
esse espaço, supostamente, seria um ambiente de 
proteção. A rua seria o lugar do perigo, o lugar da vio-
lência e a casa, um lugar seguro.

Contudo, como os relatos sobre o trabalho domés-
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tico apontaram, as violências que se manifestam em 
função do sexo e/ou do gênero também ocorrem 
nos espaços de residência e convívio familiar, sendo 
verificadas, desde muito cedo, e apresentando dife-
rentes formas. Dados do Disque 100 indicam que 81% 
dos casos de violência contra crianças e adolescentes 
ocorreram dentro de casa até o primeiro semestre de 
2021 (BRASIL, 2021)5. 

Violência psicológica 
Segundo os relatos, a violência psicológica parece 
ser uma das primeiras manifestações de violência 
em um relacionamento íntimo na adolescência. 

“Foi o caso do meu ex-namorado. A gente teve 
uma discussão, estávamos terminando, e ele me 
falou que eu nunca ia ser ninguém sem ele, e que 
eu nunca ia conseguir chegar onde eu estava, ou 
conseguir um trabalho, ou seguir em frente. Aí, 
eu falei que eu iria, sim, e que eu ia conseguir (...)”. 
(Rede pessoal).
“Já ocorreu comigo com ex-namorado, de me 
bater muito. Ele era assim: ele podia fazer tudo, 
(...) ele podia sair com os amigos e eu tinha que 
ficar trancada dentro da casa dele. E eu não podia 
nem ir para a casa da minha mãe. Se eu falasse: 
‘Não vou dormir com você’, ele não deixava. Ele 
me trancava lá (...)”. (Rede pessoal). 

As meninas também são envolvidas em relações de 
vigilância e controle. Atos de violência patrimonial, 
como o controle de celulares, são comumente re-
latados e podem desencadear outros episódios 
de violência. Uma jovem descreveu, durante a roda 
de conversa, que em um relacionamento na adoles-
cência no qual ela sofria diversos tipos de violência, 
o celular não era a única coisa que o namorado con-
trolava. Seu parceiro também a impedia de sair com 
as amigas, frequentar a casa delas, sair para comer, ir 
a bailes, e outras atividades na rua. Ela relatou que ele 
fazia ameaças, como dizer que ia “quebrar ela todinha” 
e que “ele fazia para todo mundo da comunidade ver”. 

5 BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 81% dos casos de violência 
contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. Publicado em 14/07/2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/81-dos-casos-de-violencia-contra-
criancas-e-adolescentes-ocorrem-dentro-de-casa. Acessado em 19 de janeiro de 2022. 

À medida que a violência escala, entretanto, os abu-
sos psicológicos não deixam de existir, pelo contrário, 
eles exercem a função de manter as adolescentes no 
relacionamento com dinâmicas violentas à medida 
que seus companheiros reforçam a noção de que elas 
“não vão arrumar ninguém”. Nesse contexto, a culpa 
é uma ferramenta que se presta à naturalização das 
formas de violência, reforçando e “amarrando” as me-
ninas nesses relacionamentos. 

Violência física 
A violência física é, sem sombra de dúvida, a mais 
frequente nas entrevistas. Apanhar, bater, surrar, 
espancar são algumas das palavras acionadas 
para recordar esses momentos durante a infância 
e adolescência. 

“(...) porque na comunidade os homens acham que 

manda, que as mulheres são um objeto, eles põem 

a mulher em um papel de objeto e eu sofria muito, 

eu cheguei a apanhar dos meus primos, da gente 

brigar mesmo porque eu não aceitava isso, eu acho 

que os direitos são iguais”. (Rede pessoal)

Nessas circunstâncias, as crianças e adolescentes 
podem ter comprometidas a sua frequência escolar 
e a sua própria continuidade no ambiente escolar, 
podendo ter uma quantidade de anos de estudo re-
duzida e, tal qual as mulheres adultas, ter seu acesso 
ao mercado de trabalho formal e suas condições de 
vida prejudicadas. Crianças e adolescentes são, afinal, 
parte fundamental nesta equação, havendo impactos 
que demandam um olhar que considere o problema 
a partir de uma perspectiva de gênero. 

Violência sexual 
“Eu fico com um olho aberto e outro fechado, a mente 

fica trabalhando. Eu não consigo. Eu peguei esse trau-

ma. Não consigo dormir. Até, às vezes, com o meu pró-

prio marido ainda tenho um trauma de ficar…, às ve-

zes, a filha dele também vai lá e eu não consigo dormir. 

Nesse período que ela está 15 dias lá, eu não consigo 

dormir. Eu tenho medo. Por mais que eu conviva com 

ele, eu não vou saber do coração dele”. (Rede pessoal) 
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A violência sexual também apareceu nos relatos como 
uma forma de violência frequente contra meninas e 
adolescentes, em linha com dados do ISP sobre a re-
corrência deste tipo de violência em todo o estado e 
a sua prevalência no âmbito doméstico.

Ficou evidente nas entrevistas realizadas a percepção de 
que a violência sexual se restringe ao estupro com pene-
tração, muito embora as Leis n.º 12.015 de agosto de 2009, 
e n.º 13431 de abril de 2017 definam, respectivamente, es-
tupro de vulnerável como o “ato de ter conjunção carnal 
ou praticar ato libidinoso” e abuso sexual “como toda ação 
que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexu-
ais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso”.

A virgindade também aparece nos relatos como um 
fator importante para determinar se casos de violên-
cia sexual aconteceram, e dar, ou não, credibilidade 
às meninas vítimas. Na roda de conversa realizada em 
uma sala de reunião na sede da Luta pela Paz, uma das 
participantes contou que, aos 7 anos, sofreu abusos pra-
ticados pelo avô, tio e cunhado enquanto dormia. Ela 
contou o que havia acontecido para a mãe, que a levou 
a um médico ginecologista. O médico constatou que a 

menina era virgem, o que para a mãe da entrevistada, foi 
suficiente para desconsiderar o relato.

Em outro caso, a virgindade desponta como um tipo 
de “ativo”. Na roda de conversa, uma das participantes 
falou sobre a busca de homens por meninas virgens, 
com o objetivo de “ser o primeiro” delas. Na ocasião, ela 
se referia a uma prática que ela atribui ao grupo civil ar-
mado local. As outras participantes concordaram, afir-
mando que, muitas vezes, os homens ficam na saída da 
escola, para abordar as meninas que são virgens.

Outro ponto a se destacar nos depoimentos de vio-
lência sexual é o descrédito no relato da vítima. Uma 
jovem entrevistada contou que a família dizia que ela 
estaria mentindo, justamente, por ser criança e que ela 
“começa a inventar coisas”, ou seja, as pessoas em que 
ela, provavelmente, mais confiava não acreditaram 
no seu relato e não realizaram os encaminhamentos 
necessários. Crenças de que as crianças não falam 
a verdade quando relatam violências sexuais po-
dem levar a sentimentos de culpa, desconfiança, 
percepção de inferioridade e inadequação (HABI-
GZANG et al., 2008)6.

As novinhas: meninas ou mulheres?  
O uso do termo “novinha”, comum nas letras de funk e no modo de se referir às meninas de favela, apareceu diversas 
vezes nas entrevistas. O termo expressa uma ambiguidade na percepção dessas meninas e adolescentes que são, por 
vezes, percebidas como adultas, e outras, como meninas. Tais percepções estão atreladas ao comportamento e aparên-
cia das jovens que, agrupadas, constituem a sua identidade, se manifestando através de uma “performance desviante”. 
(FERNANDES, 2017)7. 

O conjunto de condutas adotadas por elas nos ambientes privados e públicos - maneiras de se vestir, participação em 
bailes funks, entre outros - tende a influenciar, portanto, a percepção do todo sobre elas: se são ainda meninas, pas-
síveis de proteção e de serem vítimas de violência; ou se já são adultas, responsáveis por seus atos e, portanto, 
capazes de arcar com as consequências que lhes são impostas. 

“(...) eu acho que tem grande influência em relação ao comportamento sim, porque essa culpa cai sobre elas 
no sentido de que ela procurou, ela vestiu tal roupa, ela estava em tal lugar, ela se insinuou”. (Rede comunitária)

É essa cultura que Fernandes (2017) identifica como um fator que “justifica” e autoriza o abuso e o estupro dessas 
meninas. Em âmbito legal, vale destacar, ainda, que o Art. 217-A do Código Penal define como “estupro de vulnerável” 
qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso praticado com menores de 14 anos, sendo essa a idade mínima, portanto, 
para consentimento para o sexo. 

De fato, na percepção das moradoras da Maré entrevistadas, a idade parece ser um fator secundário para distinguir 
meninas (crianças e adolescentes) de mulheres. Nesse sentido, a categoria “novinha” seria, portanto, algo que 
caracteriza meninas por um tipo de “não idade”, ou por um processo de “desetarização”. Há uma problemática 
nesse processo: quando meninas e adolescentes são tratadas como mulheres, todo o acesso delas à rede de 
garantias, prerrogativa do ECA, fica comprometida. 
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cas da esfera doméstica e familiar. O envolvimento com 
membros dos grupos civis armados, também, aparece 
como ato de rebeldia e estratégia de rompimento com 
uma ordem de opressão que se manifesta para as mu-
lheres desde a infância até a vida adulta. 

Violência de grupos armados

“(...) Ele era traficante e ele bateu muito nela, muito 
mesmo e ninguém se mete nessa situação”. O relato 
indica violências cometidas contra meninas pelos 
grupos armados, as agressões físicas, que ocorrem, 
sobretudo, quando há algum tipo de relacionamento 
íntimo entre a vítima e um “menino envolvido” - termo 
utilizado pelas entrevistadas para abordar os adoles-
centes e jovens envolvidos com grupos armados lo-
cais. Nessas ocasiões, a violência é assistida ou conhe-
cida, mas não há interferência, seguindo os mesmos 
contornos sintetizados na máxima “em briga de ma-
rido e mulher, ninguém mete a colher”.  Existe para 
muitos casos, um juízo moral sobre a situação: 
muitas pessoas, inclusive mulheres e meninas, 
acreditam que o envolvimento com alguém “do 
movimento” por si só justifica as possíveis agres-
sões, afinal, elas sabiam com quem estavam se envol-
vendo. Por outro lado, muitas vezes, o que impede a 
ação interventora de muitos é o medo de represálias. 

Ainda assim, entende-se que ser “mulher de bandido” 
é uma posição que garante à jovem ou à adolescen-
te uma posição de status. Durante as interações com 
moradoras da Maré, as jovens envolvidas com trafi-
cantes eram descritas como “sem-vergonha”, “loucas”, 
ou que estavam “interessadas em dinheiro”. O fato de 
muitas meninas valorizarem o status atrelado ao rela-
cionamento com integrantes dos grupos civis arma-
dos demonstra que o fetichismo pode ser uma via de 
mão dupla na relação entre os “meninos envolvidos” 
e as “novinhas”. Paradoxalmente, as meninas também 
são capazes de fetichizar e de se sentirem atraídas por 
um poder que advém da capacidade de exercer a vio-
lência. Cabe, portanto, refletir sobre as condições so-
ciais e culturais que tornam essa valorização possível.

Além disso, é possível notar nas entrevistas que esses 
grupos podem arbitrar sobre determinados casos de 

Rua também não é lugar seguro
Assim como as violências que ocorrem dentro de casa 
são variadas, as violências contra meninas que se ma-
nifestam longe do âmbito doméstico também podem 
assumir formas diversas, mas cujos efeitos podem ser 
igualmente sentidos física, emocional e mentalmente, 
como destacado no trecho abaixo:  

“Uma menina pequena que começou a fugir de casa, 

porque apanhava em casa. E, aí, ela ia para a rua, e, aí, 

ela se virava na rua. Seis anos! E, aí, começou a chegar 

para a gente informação de que ela estava se prosti-

tuindo para comer (...). Enfim, um nível de vulnerabi-

lidade muito forte.‘Eu vou deixar eles me baterem? Eu 

saio de casa. E eu vivo e, se acontecer alguma coisa 

comigo, ninguém vai se importar’”. (Rede comunitária)

Há diferentes camadas de violência que se interco-
nectam e se sobrepõem no caso citado. As agressões 
físicas podem ser apenas a parte mais visível dentro 
do contexto que levou a criança em questão a tomar 
atitude de fugir de casa. A capacidade de escapar de 
casa recorrentemente indica a negligência dos res-
ponsáveis para com a criança. E, enfim, a exploração 
sexual, que, resultante da combinação de uma 
situação de maus-tratos, pobreza, ausência de 
assistência psicológica e violência de gênero, re-
vela uma ultravulnerabilização. Todo o relato está 
centrado na forma como a criança reage às violações 
que lhes são impostas. A casa, para ela, simbolizava 
um espaço indesejado, onde ela não queria estar e 
se opõe, num primeiro momento, à rua como espaço 
não violento. É, entretanto, quando sua vulnerabilida-
de torna-se mais explícita que a rua se torna, também, 
um lugar de violência e de violação. 

Já na adolescência, à medida que as meninas conquis-
tam o espaço público e passam a sair, deixar suas casas 
ou frequentar novos espaços, elas passam a ser, também, 
em algum grau, mais responsabilizadas pelas violências 
que sofrem, como se tivessem renunciado o direito ao 
cuidado, proteção e acolhimento por rejeitarem dinâmi-

 6 HABIGZANG, L. et al.. Fatores de risco e de proteção na rede de atendimento a crianças e ado-
lescentes vítimas de violência sexual. In: Psicologia: reflexão e crítica, v. 19, n. 3, 2006, p. 338–344.

7FERNANDES, C. Figuras da causação: sexualidade feminina, reprodução e acusações no discurso 
popular e nas políticas de Estado. Tese de Doutorado. Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Mu-
seu Nacional, Programa De Pós-Graduação em Antropologia Social, 2017.
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violência contra meninas em detrimento dos canais 
oficiais. Desse modo, os grupos de civis armados 
assumem, muitas vezes, um papel ambíguo. Se em 
muitos relatos eles aparecem como os agentes da 
violência, outras vezes, também podem aparecer 
como a instância que irá decidir as punições cabí-
veis para práticas violentas não toleradas, o que 
pode ir desde abusos contra crianças à violência do-
méstica. E isso pode ocorrer tanto por uma ação espon-
tânea desses grupos, como ocorrer em decorrência de 
seu acionamento por parte dos próprios moradores.

Violência Racial 
Durante as entrevistas realizadas, as violências raciais 
foram apontadas como umas das formas mais co-
muns de violência contra meninas e adolescentes. 
Em entrevista com uma profissional da rede de proteção 
que, há muitos anos, trabalha na Maré em um projeto 
organizado por uma instituição local, o racismo foi iden-
tificado como componente fundamental de uma cadeia 
de violações que afetam diretamente crianças e adoles-
centes e suas famílias. De acordo com ela, no projeto do 
qual é colaboradora e que atende a famílias pobres, qua-
se todas as crianças são negras, o que, na sua percepção, 
não seria um acaso, pois refletiria um padrão histórico de 
desigualdade racial que persiste no país.

Um olhar voltado aos espaços de socialização típicos da 
infância e da adolescência também é capaz de revelar 
o modo como meninas e adolescentes podem ser víti-
mas do racismo. Nas entrevistas realizadas, a escola foi 
identificada como um desses espaços. Foram relatados 
casos em que meninas foram vítimas de racismo por 
conta da aparência dos seus cabelos. Foram descritas si-
tuações em que mesmo outras crianças foram capazes 
de fazer comentários pejorativos e depreciativos ou até 
mesmo agredir meninas negras. Tais exemplos demons-
tram como meninas e adolescentes negras estão sujei-
tas a uma das expressões mais naturalizadas do racismo, 
aquela que opera a partir do fenótipo e da estética. 

Violência Policial 
A instituição que mais vezes foi citada pelas entre-
vistadas que moram na Maré como aquela em rela-

ção à qual não há qualquer confiança para relatar 
um caso de violência foi a polícia. O motivo princi-
pal seria a percepção de que a própria polícia pode 
ser  fonte de violência. Nas narrativas, entrevistadas 
descrevem como em, diferentes ocasiões, operações 
policiais resultaram em agressões físicas, violência ver-
bal e psicológica e abusos de autoridade contra si ou 
contra familiares e/ou pessoas com as quais convivem.

“Gente, é muito triste, na verdade, só vem 
mesmo para destruir mais ainda. (...). Olha, por 
exemplo, teve um caso de uma menina que faz 
parte do projeto que hoje ela tem meio que 
síndrome do pânico, na verdade. Porque teve 
uma operação policial e, aí, o marido dela esta-
va em casa e, aí, ele não sabia que estava acon-
tecendo essa operação policial e, aí, ele foi para 
a laje. E, aí, na hora que ele chegou lá, o policial 
já estava com arma apontada na cara dele e, aí, 
ela chegou e perguntou: ‘O que é isso?’. 

E, aí, os policiais tomaram um susto, viram que es-
tavam fazendo merda e, a partir daí, ela tem medo, 
todas as vezes que a polícia entra e tal, ela fica com 
muito medo: ‘Eu tenho medo de matarem meu 
marido, tenho medo de fazerem alguma coisa de 
errada com ele”. Porque ela falou que, se ela não 
estivesse lá, provavelmente, eles teriam atirado 
nele. Eles iam atirar em uma pessoa que não tem 
nenhum envolvimento (com os grupos civis ar-
mados que atuam na Maré)”. (Rede pessoal)

Para além de agressões físicas ou simbólicas exerci-
das diretamente contra mulheres e/ou meninas, nos 
relatos que nos foram apresentados, as mulheres fo-
ram protagonistas, muitas vezes, evitando que seus 
maridos fossem vítimas de violência policial.  Apesar 
de os homens serem mais vitimados diretamente por 
esse tipo de violência, é importante lembrar que eles 
também são filhos, maridos, irmãos, pais, amigos e vi-
zinhos de mulheres e meninas, que tornam-se viúvas, 
órfãs ou, simplesmente mulheres e meninas que pre-
cisam lidar com o luto e/ou com processos traumáti-
cos a partir das violências que lhes atravessaram.



De menina a mulher: a adolescência como 
etapa fundamental para garantia de direitos 
A adolescência é um momento importante na tra-
jetória das meninas da Maré no que diz respeito à 
sua relação com as diferentes formas de violência, 
representando a transição e o desenvolvimento 
para a idade adulta, quando se tornam mulheres. 
Em alguns relatos, a passagem entre as diferentes 
etapas da vida parece ser comprimida, como se 
fosse possível pular uma etapa do amadurecimen-
to físico e emocional.

Para muitas delas, o rompimento com o próprio pas-
sado, marcado por diversos abusos e pelo sentimento 
de desvalorização, é possível a partir da formação das 
próprias famílias, “uma oportunidade de ser amada”, 
como uma das jovens indicou, e de desfazer os pa-
drões da própria criação. A distinção de “ser uma mãe 
diferente”, ou dar aos filhos aquilo que elas não tive-
ram acesso é algo também recorrente nas entrevistas 
com moradoras da Maré. 

“(...) era realmente essa carência que eu tinha, de 

ter alguém que me respeitasse, de criar uma família, 

eu era louca para ter um filho, é como se eu tivesse 

um sonho de princesa, casar, ter um filho (...). Você 

se sente acolhida, você se sente bem, você ama e 

pode ser amada, de ter uma família, e acho que é de 

se sentir bem, eu acho que é mais isso, você se sentir 

bem, conseguir se sentir realizada, um sonho que se 

realizou”. (Rede Pessoal)

Muitas das jovens também destacam que, apesar do 
relacionamento com as mães “não ser bom” ou ser “di-
fícil”, as amam e cultivam algum tipo de relação com 
elas, ao passo que  relatos dessa natureza relativos aos 
pais e padrastos foram mais raros, apesar de existirem. 

Analisando as próprias trajetórias em retrospecto, 
muitas descrevem os anos pelos quais passaram 
sem saber exatamente que tinham sido vítimas 
de violência, através de sentimentos de solidão e 
inadequação. As consequências disso, relatadas 
por elas próprias, foram muitas: de baixa autoes-
tima ao adoecimento mental. 

Em um projeto social na Maré, a partir do compar-
tilhamento de histórias, as jovens foram capazes de 
definir quais eventos do seu passado eram ou não 
violentos, enfatizando os aspectos positivos de co-
letivizar as próprias trajetórias e debater episódios 
marcantes, ressignificando alguns deles. Vale frisar, 
portanto, a importância desse tipo de iniciativa, que 
cria um espaço para as meninas trocarem experiên-
cias e, a partir da escuta entre elas, refletir sobre suas 
próprias vivências como uma forma de transformação 
e de visibilização dessas muitas violências descritas ao 
longo deste capítulo. 
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Caminhos reais para a proteção de 
meninas e adolescentes na Maré

Embora existam normativas e fluxos de atendimento 
para crianças e adolescentes vítimas de violência, não 
foram identificadas especificidades, como protocolos 
específicos por gênero para o atendimento de meni-
nas e adolescentes. 

As entrevistas demonstraram que atender tais casos 
no contexto da Maré é uma tarefa complexa. Os obs-
táculos vão desde questões materiais, como infraes-
trutura e profissionais adequados, até as dinâmicas de 
violência que são próprias desse território. 

A maior parte das entrevistas com profissionais da 
rede de proteção social apresentou a descrição de 
casos que são imbricações de diversas formas de vio-
lência e vulnerabilidade, exigindo tomadas de decisão 
estratégicas com intuito de reduzir ao máximo os da-
nos para conduzir à proteção dessas crianças e, tam-
bém, de suas famílias. 

“Toda vez que a gente faz um atendimento, também, 

a gente tem que pensar nessas possibilidades, a gen-

te tem que tentar, junto com a família, não a gente 

ficar responsável por isso, mas junto com a família 

encontrar a melhor forma para a resolução daquele 

problema, apresentar as possibilidades e, a partir des-

sas possibilidades, a gente criar um fluxo, que é isso, 

fazer um fluxo tentando”. (Rede comunitária)

A realidade é apontada sempre como algo mais com-
plexo do que os fluxos e protocolos podem circuns-
crever e ainda existem relações de confiança e de in-
formações que se desenvolvem dentro do território. 

Portanto, o que se observou é que não há um desco-
nhecimento dos fluxos e procedimentos legais, mas 
que a realidade e as circunstâncias exigem desses 
profissionais estratégias alternativas para garantir di-
reitos para crianças e adolescentes.

Formação dos profissionais da
Rede de Proteção

Um fator identificado como muito importante para o 
bom funcionamento dos equipamentos da rede de 
proteção é a participação de moradores da Maré na 
ocupação dos cargos:

“Quanto mais pessoas do território trabalham nos 

equipamentos, maior é a chance de a gente conse-

guir adesão, sensibilidade, diálogo. Mas tem que ter 

formação continuada com essas pessoas, esse é um 

ponto que a gente vê que não tem. Então, ter um 

agente de saúde que é um morador, um agente de 

endemias que é um morador, um agente epidemio-

lógico que é um morador é ótimo, porque ele vai 

naquelas ruazinhas lá, que o tráfico está, ele circula, 

ele conhece as pessoas, as pessoas confiam nele. 

Mas se não tiver uma formação continuada, isso, 

na verdade, não acontece, porque ele não nasceu 

assim, sabendo fazer esse trabalho todo, ele nasceu 

morador de lá”. (Rede institucional e comunitária).

Por outro lado, houve uma indicação de que o terri-
tório e alguns profissionais da rede de proteção social 
tendem a naturalizar algumas violências, partindo de 
uma tipificação restrita de que violações e violências 
se resumem apenas à violência sexual ou à presença 
de marcas físicas de violência. 

Nesse sentido, a formação continuada dos profis-
sionais figura como um processo central para a ga-
rantia do atendimento de meninas e adolescentes 
vítimas de violência. É importante que seja ofere-
cida uma formação que contribua para o desen-
volvimento de atores individuais e coletivos com-
prometidos com a defesa e proteção dos direitos 
de crianças e adolescentes reconhecidos em suas 
respectivas singularidades.
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“Graças a essas articulações que as situações de vio-

lências, os encaminhamentos, a possibilidade do diá-

logo, confiar, ‘Vou te falar que aconteceu isso, a família 

está assim’,. Mas isso não pode aparecer em nenhum 

papel, a gente vai ter que conversar com eles aqui, 

senão a mãe não vai assinar, ela vai embora, ela não 

vai ficar, ela está com medo. Então, está todo mundo, 

eu acho, que aprendendo  muito a dialogar com isso, 

os serviços das instituições”. (Rede comunitária).

As entrevistas revelaram que para conseguir gerar no-
tificações e encaminhamentos que sigam os protoco-
los e fluxos oficiais e legais é necessária a construção 
de vínculos entre os moradores deste território com 
as organizações que os atendem e também desses 
com os equipamentos e instituições. É necessário 
promover o debate sobre o papel das instituições e 
órgãos de proteção e garantia de direitos, desfazendo 
os estigmas que recaem sobre eles e trabalhar para 
consensuar uma nova percepção sobre meninas e 
adolescentes como sujeitos de direito. 

Intersetorialidade 
Durante as entrevistas, algumas experiências de inter-
setorialidade foram apresentadas, como destacadas 
nos trechos abaixo:

“(...) a gente está articulando com a Secretaria da Mu-

lher, é pensar uma formação para as redes de atendi-

mento, uma formação continuada, justamente, por 

conta dessas violências institucionais, porque as redes 

de proteção são muito ambíguas. É muito comum 

uma mulher em um lugar que deveria ser rede de pro-

teção e sofrer uma nova violência”. (Rede comunitária).

“Então, é isso, eu acho que falta uma política de 

Estado de como receber mulher, saúde da mulher, 

proteção da mulher e das meninas. Como é que se 

pensa violência nesses espaços, porque esses espa-

ços ainda são ocupados”. (Rede comunitária)

Através da pesquisa e da escuta dos profissionais que 
atuam na linha de frente do atendimento de crianças 
e adolescentes vítimas de violência foi identificada a 
necessidade de maior diálogo entre as políticas so-
ciais e os equipamentos para que alcancem o público 
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Notificar ou não?
Devido às circunstâncias, contextos, infraestrutura 
e características próprias do território da Maré, nem 
sempre os casos de violência, mesmo quando ex-
plícitos, são notificados. Os profissionais da rede de 
proteção demonstraram conhecer a obrigação legal 
de notificar, mas a demora na aplicação das medidas 
para conseguir abrigamento ou outras medidas de 
proteção, bem como a situação em que a família per-
manece no território após a denúncia, são alguns dos 
aspectos considerados para encaminhar a notificação.

De acordo com as entrevistas, a principal justificativa 
para evitar notificar, em determinados casos, se rela-
ciona com a possibilidade de a criança ou adolescen-
te sofrer uma violência ainda maior. 

“É, porque é obrigatório que a gente faça uma 
notificação quando a gente recebe uma criança 
em situação de violência. Nem sempre, a gente 
faz essa notificação. Porque a gente sempre fica 
pensando quais são os limites, então, hoje a gen-
te tem uma certa tranquilidade de que chamar 
o Conselho Tutelar e entender que, inclusive, 
aquela mãe que bate muito na filha e tal vai es-
tar dentro de um planejamento ali, que não vai 
ser só uma ação externa que vai tirar a filha da 
mãe, o filho e tal. Então, a gente entende que 
falar com o Conselho Tutelar não é mais fazer 
uma denúncia, é fazer a notificação, trazer para 
junto para pensar quais são as melhores formas 
de intervir nessa violência”.  (Rede comunitária)

A relação entre instituições e moradores da Maré é 
sensível. Um dos exemplos citados em uma das entre-
vistas foi o medo de uma mãe de procurar um hospi-
tal, porque tinha medo de que através do seu registro, 
o hospital a identificasse como parente do filho e isso 
produzisse alguma forma de prejuízo para eles. 

Por isso, a necessidade de profissionais estarem aten-
tos e sensíveis às questões dessas meninas, adoles-
centes e mulheres do território. O trecho destacado 
abaixo ilustra essa sensibilidade e a necessidade da 
criação de vínculos de confiança:



alvo no território. Também, foi indicado que a inter-
setorialidade é um conceito chave para abordar os 
protocolos voltados para o atendimento de meninas 
e adolescentes vítimas de violência, pelo potencial de 
promover uma conexão com a rede de atendimento 
à mulher. 

Neste sentido, ressaltamos que o ECA tem como obje-
tivo a defesa integral de crianças e adolescentes, mas 
sempre que a violência no âmbito doméstico e fami-
liar tiver a questão de gênero como motivação, a Lei 
Maria da Penha pode ser aplicada, complementando 
e ampliando a proteção.

A Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)8 cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Seu artigo 2ª ressalta a proteção para 
todas as mulheres, independente de marcadores so-
ciais, inclusive, a idade. Portanto, é um dispositivo que 
deve ser acionado pela rede de proteção nos casos de 
violência contra meninas e adolescentes. As autorida-
des policiais e judiciárias podem enquadrar os casos 
de maus-tratos, abusos sexuais e agressões sofridas 
por parte de companheiros ou companheiras nos pri-
meiros relacionamentos, como previsto na lei.

8 Para maiores informações: jusbrasil.com.br/artigos/121814467/violencia-domestica-contra-menina-e-competente-o-jvdfm
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Conselho Tutelar - Instituição de garantia de direitos

O Conselho Tutelar 11 - objeto dessa pesquisa, está localizado em Bonsucesso, bairro vizinho à Maré, e tem 
como área de abrangência, além de Bonsucesso, os bairros da Cidade Universitária, Maré e Manguinhos 
(Leopoldo Bulhões).

Atualmente, a unidade é composta por 5 conselheiros tutelares, 1 psicólogo e 1 assistente social, esses úl-
timos enquadrados como profissionais técnicos, para realizar atendimento de uma população aproximada 
de 200.000 habitantes.

Como é comum em diversas instituições, o Conselho Tutelar trabalha com infraestrutura insuficiente para 
a sua área de cobertura. Durante as entrevistas, foram relatadas dificuldades ligadas tanto ao espaço físico 
quanto à estrutura tecnológica no órgão, o que, comumente, resulta no uso de recursos e dispositivos pró-
prios dos profissionais.

A prática exercida pelo Conselho Tutelar clama por soluções rápidas, quase sempre imediatas, que depen-
dem da interpretação e sensibilidade dos conselheiros para realizar encaminhamentos. Dessa forma, a dinâ-
mica de encaminhamento, notificação e denúncia depende, em parte, da rede que o conselheiro é capaz de 
acionar, “A gente trabalha em rede. Na verdade, o Conselho Tutelar é só mais uma engrenagem dentro dessa 
rede”. É, portanto, um órgão que demanda para outros, uma espécie de mediador. Os conselheiros recebem 
formação para atuarem e conhecerem esses protocolos e procedimentos, porém o mandato é de três anos 
e o tempo de aprender se superpõe ao de praticar.

O que os conselheiros demonstraram é que de certa forma, ninguém está preparado para trabalhar com as 
violações contra crianças e adolescentes. Menos ainda, com tantas vulnerabilidades e dificuldades para garan-
tir atendimento adequado em casos de violações graves. Os atendimentos relacionados às violências  contra 
meninas e adolescentes seriam alguns dos atendimentos mais recorrentes, sendo também um dos que mais 
abalam os conselheiros, por diferentes motivos. Os impactos na saúde mental dos próprios conselheiros e seus 
familiares foram relatados ao longo das entrevistas, demandando espaços de cuidado e apoio psicológico. 

Nos casos que configuram crime, o Conselho deve registrar a denúncia e encaminhar a família junto à vítima 
para a delegacia. Há, porém, a possibilidade do fluxo inverso acontecer, com a família buscando a delegacia 
e sendo encaminhada ao Conselho para dar prosseguimento ao processo. Algumas dessas notificações e 
denúncias chegam ao Conselho através do Disque 100 e, normalmente, os conselheiros realizam visitas para 
conhecer o contexto e se certificar de que a denúncia é um caso concreto de violação de direitos.

O órgão ainda sofre com o estigma e o reconhecimento generalizado de ser responsável pela retirada das 
crianças e adolescentes de suas famílias e pelo encaminhamento aos abrigos, o que não se confirmou du-
rante as entrevistas, pois os entrevistados demonstraram que essa opção acontece apenas quando a criança 
não tem responsável legal ou não tem local seguro para evitar que a violência e demais formas de violação 
continuem.

Por fim, foi possível identificar que não há um protocolo específico para atendimento de meninas e adoles-
centes, assim como não há sempre presente uma profissional do gênero feminino para realizar esse atendi-
mento, considerando a sensibilidade desses casos.

Para superar estes desafios, que se tornam barreiras na garantia de direitos, os conselheiros identificaram 
que, em alguns momentos, desempenham papéis que vão para além de suas funções, mas que são neces-
sários para alcançar outros resultados, como o fortalecimento da  relação de confiança dos usuários com o 
órgão e a prevenção de conflitos futurosPortanto, existe uma parte do trabalho dos conselheiros que extra-
pola as formalidades, mas que contribui para o reconhecimento do Conselho Tutelar no território.



Considerações finais: perspectivas 
para a prevenção das violências contra 

crianças, adolescentes e jovens
Constata-se a partir do levantamento de dados e das 
entrevistas realizadas no escopo desta pesquisa, que 
a violência contra meninas e adolescentes na Maré 
não é um fenômeno descolado de outras formas de 
opressão e de desigualdade que se manifestam nesse 
território. Pelo contrário, trata-se de um conjunto de 
eventos que estão situados em contextos específicos, 
enraizados em questões socioeconômicas e culturais 
que influenciam não apenas as violências às quais as 
meninas são expostas, mas também a forma como es-
sas violências são interpretadas e enfrentadas.

Apesar de haver reconhecimento por parte dos pro-
fissionais, não há procedimentos, fluxos e encaminha-
mentos desenhados para lidar, especialmente, com as 
violências relacionadas a meninas e adolescentes. É 
preciso, portanto, pensar em formas de enfrentamen-
to em rede e que considerem a natureza da violência 
contra meninas e adolescentes, reconhecendo seu 
caráter “generificado”. 

Outro ponto fundamental é o reconhecimento das me-
ninas e adolescentes como tais. É possível constatar em 

diversos relatos destacados neste documento que, em 
casos de meninas vítimas de violência, quando são con-
fundidas com mulheres, geralmente, por conta de al-
gum comportamento considerado “desviante”, lhes são 
negados direitos básicos. Esse reconhecimento é neces-
sário inclusive para que seus direitos sejam garantidos 
através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Nesse sentido, muitas vezes, as violências não são re-
portadas às autoridades ou instituições locais. Logo, 
se mostrou fundamental iniciativas de profissionais 
que estudam alguns casos em profundidade, dis-
cutem entre si e desenham estratégias de enfrenta-
mento definidas para aqueles contextos específicos. 
Ressalta-se, também, rodas de conversa como uma 
ação importante para a constatação de experiências 
violentas das jovens integrantes em suas infâncias e 
adolescências.

Com base nesses pontos, na seção que segue estão 
listadas questões centrais para o enfrentamento da 
violência contra meninas e adolescentes e o trabalho 
em rede das instituições implicadas.

NOTIFICAÇÃO 

Os profissionais da rede de proteção demonstraram conhecer a obrigação legal de notificar, mas a 
demora na aplicação dos procedimentos para conseguir abrigamento ou outras medidas de proteção, 

bem como a situação em que a família ficará no território após a denúncia, são alguns dos aspectos 
considerados para encaminhar a notificação. A ausência de uma relação de confiança entre moradores 

e serviços de proteção que carregam estigmas de uma atuação punitivista também contribuem para isso.

Nesse sentido, a construção de estratégias coletivas para garantir a segurança e a proteção de crianças e 
adolescentes, ao gerar a notificação, tem sido a alternativa encontrada pelo Conselho Tutelar e os profis-
sionais envolvidos no atendimento. O diálogo e o fortalecimento de vínculos com as famílias também são 
passos fundamentais para superar essas barreiras.

Boletim | Breve diagnóstico sobre violência contra meninas no território da Maré 19



INTERSETORIALIDADE 

Ao abordarmos a atuação integrada dos órgãos de proteção, os profissionais reconhecem a im-
portância da intersetorialidade na garantia de direitos e prevenção de violências e citam algumas 

experiências de articulação territorial. No entanto, ainda são relatadas algumas dificuldades em dialo-
gar com diferentes serviços.

A construção de fluxos de encaminhamento implicados entre os serviços, criação de espaços de articu-
lação, a realização de estudos de casos intersetoriais e visitas institucionais são algumas estratégias que 

podem apoiar e qualificar a atuação intersetorial em um território.

INTERSECCIONALIDADE

Para combater a violência, é preciso avançar em iniciativas e programas que olhem crianças e 
adolescentes em sua integralidade, reconhecendo suas diferentes identidades sociais e dialogando 

com políticas públicas que endereçam questões de deficiência, LGTBTQIA+, raciais e etc.. 

Em relação a meninas e adolescentes, é fundamental que se tenha um diálogo maior com as políticas 
para mulheres e seus equipamentos presentes no território, que podem atuar como apoio ao conselho 

tutelar e demais serviços que estão fazendo o atendimento dos casos de violência de contra meninas e 
adolescentes.

Nesste sentido, ressaltamos que o ECA tem como objetivo a defesa integral de crianças e adolescentes, mas 
sempre que a violência no âmbito doméstico e familiar tiver a questão de gênero como motivação, a Lei 
Maria da Penha pode ser aplicada, complementando e ampliando a proteção. Logo, há um potencial de 
integração maior entre as redes de proteção de crianças e adolescentes e a rede especializada de atendi-
mento às mulheres.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A complexidade do fenômeno da violência requer um amplo esforço de reconhecimento de suas 
diferentes manifestações para o desenho de respostas singulares e contextualizadas. Nesse sentido, 

a formação continuada dos profissionais figura como um processo central para a garantia do atendi-
mento de meninas e adolescentes vítimas de violência. 

Adicionalmente, é importante considerar a necessidade de apoio psicológico para equipe que atua no aten-
dimento de meninas e adolescentes. Muitos casos carregam uma complexidade de violências e vulnerabili-

dades tão grande que impactam sensivelmente a saúde mental dos profissionais, além de gerar a necessidade 
de atualizações constantes como forma de assegurar a qualidade dos atendimentos. 
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ESTRUTURA 

O investimento em infraestrutura e pessoal dos serviços de proteção, principalmente Conselho 
Tutelar, também foi identificado como fundamental para que as respostas às questões de violência 

identificadas no território sejam imediatas, evitando a revitimização e interrompendo ciclos de violên-
cia que podem passar de geração em geração. 

Na escuta realizada com o Conselho Tutelar da Maré, fica evidente que os profissionais atuam em um cená-
rio de precarização, precisando, muitas vezes, utilizar meios e recursos próprios para realizar os atendimentos. 
Identificou-se, ainda, a necessidade de contar com mais profissionais mulheres no conselho tutelar com intuito 
de promover um espaço mais seguro no acolhimento de meninas e adolescentes em situação de violência.

REDE COMUNITÁRIA 

A atuação intersetorial e em rede para garantir direitos e prevenir violências deve contar também 
com a participação de outros atores comunitários, como educadores, lideranças, representantes de 

projetos e organizações. São eles que fazem parte da rotina de meninas e adolescentes e constroem 
fortes relações de confiança. Nesse sentido, é fundamental que eles também sejam capacitados para 

identificar casos de violência e acionar os serviços necessários ao atendimento.

PREVENÇÃO 

A atuação intersetorial comunitária deve incluir estratégias de prevenção que contem com o 
protagonismo de adolescentes, meninas e meninos. A Maré possui um histórico de iniciativas, 

principalmente de organizações da sociedade civil, que colocam adolescentes e jovens na lideran-
ça do debate sobre diversos temas, incluindo as questões de violência, gênero, sexualidade, mascu-

linidades, raça e etc.. 

É preciso avançar em estratégias de mobilização e participação de moradores e profissionais focadas na 
desconstrução de diversos paradigmas e normas sociais de gênero que contribuem para a perpetuação de 
situações de violência contra meninas e adolescentes. 

A criação de espaços seguros para meninas e adolescentes é fundamental para que elas saibam identificar 
situações de violência e possam compartilhar estratégias para o rompimento desse ciclo. Por outro lado, 
espaços de reflexão sobre masculinidades entre os meninos também são importantes experiências de pre-
venção de violência. 

LEI DA ESCUTA PROTEGIDA 

Identificamos nas entrevistas que a Lei n° 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, ainda é pouco utilizada 

nos atendimentos de crianças e adolescentes. Isso, provavelmente, se dá porque a lei tem aprovação 
recente e ainda não foi totalmente apropriada pelos profissionais da rede de proteção.

Para isso, é importante disseminar, acompanhar e avaliar a sua implementação com o propósito de evitar 
processos de revitimização e qualificar o atendimento de crianças e adolescentes. 



ABORDAGEM DE ATENDIMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES 

Os relatos indicaram que não há protocolo e procedimentos desenhados especificamente para aco-
lher e atender meninas vítimas de violências. Portanto, cabe destacar a relevância de tais protocolos e 

abordagens serem pensados a partir da escuta e participação de meninas e adolescentes com intuito de 
identificar suas demandas e construir respostas que reconheçam as suas especificidades etárias e de gênero. 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A análise dos protocolos de atendimento e fluxos interinstitucionais no atendimento de me-
ninas e adolescentes indicou a necessidade do fortalecimento das dinâmicas democráticas no 

território e nas instituições. A participação da comunidade, inclusive, de crianças e adolescentes de 
diferentes gêneros é importante para visibilizar este problema social e para reduzir a vulnerabilidade 

às diferentes violências. 

A participação da sociedade civil na formulação, execução e monitoramento das políticas de proteção, atra-
vés dos conselhos de direitos e outros espaços também foi considerada fundamental para o fortalecimento 
e qualificação das políticas públicas.

PROFISSIONAIS CRIAS DO TERRITÓRIO

Um fator identificado como muito importante para o bom funcionamento dos equipamentos da 
rede de proteção é a participação de moradores da Maré na ocupação dos cargos. O conhecimento 

do território e dos seus moradores facilita a criação de uma relação de confiança e ajuda na descons-
trução dos estigmas negativos que alguns serviços de proteção carregam. 

Por outro lado, é importante que se tenha uma formação adequada para que os profissionais garantam o 
sigilo dos atendimentos e a adoção de abordagens sensíveis às especificidades de gênero. 






