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INTRODUÇÃO
Atualmente, é sabido que, entre as principais formas de violação dos direitos humanos,
está a violência contra a mulher. Segundo levantamento do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública sobre o tema, em parceria com o Datafolha, 1 em cada 4 mulheres
brasileiras acima de 16 anos - aproximadamente 17 milhões de mulheres - afirmaram ter
sofrido alguma forma de violência durante a pandemia de Covid-19.
Essa violência é uma das facetas mais gritantes da desigualdade de gênero, que assume
diversas especificidades à medida que consideramos os marcadores sociais que
determinam as experiências vividas por essas mulheres. Quando levados em
consideração, recortes como raça, identidade de gênero, sexualidade, território e
deficiência revelam diferenças no nível de vulnerabilidade dessa mulher à violência.
No entanto, você já se perguntou sobre aquelas que, devido à faixa etária, ainda não são
mulheres adultas? A realidade mostra que meninas e adolescentes também são afetadas
pela violência de gênero, porém, dificilmente, encontramos dados e políticas públicas
voltadas para este público específico.
Numa abordagem focada somente nos direitos da criança e do adolescente, se perde a
perspectiva de gênero, enquanto nos estudos e políticas públicas voltadas para mulheres,
perde-se espaço devido à menoridade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021
informa que mais da metade das vítimas de violência sexual que chegaram às delegacias
de polícia, nos últimos anos, tinham 13 anos ou menos. Os números mostram também
que, a cada ano, as vítimas estão mais jovens.
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Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 p.235
¹https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/relatorio-visivel-e-invisivel-3ed-2021-v3.pdf
²https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf

GUIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES

PÁ G I N A 07

A violência se dá de formas diferentes para meninas e adolescentes, porque converge
dois indicadores sociais que acumulam fatores de desproteção: o gênero e a faixa etária.
Assim, com o objetivo de fortalecer o trabalho de acolhimento das situações de violência
destinadas a essa população específica, a Luta Pela Paz em parceria com o UNICEF, no
âmbito do projeto Zona Nossa, ofereceu o curso “Meninas & Adolescentes - boas práticas
e ferramentas para o enfrentamento à violência” para profissionais de áreas como
Educação, Saúde, Conselho Tutelar e Assistência Social atuantes no combate à violência
contra meninas no Rio de Janeiro.
Ao longo de quatro encontros, refletimos e compartilhamos boas práticas sobre
estratégias de prevenção, fortalecimento de redes e atendimento, e acompanhamento de
casos de violência contra meninas e adolescentes, além de debatermos os conceitos de
violência, família e interseccionalidade, centrais para o tema.
Além do curso, realizamos um breve diagnóstico sobre o acolhimento de meninas e
adolescentes em situação de violência baseada em gênero nos serviços das redes de
proteção formais, comunitárias e pessoais na Maré, entrevistando profissionais, jovens e
familiares.
Ambas as ações criaram insumos para a produção deste guia que tem por objetivo ofertar
práticas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e adolescentes, além
de provocar importantes reflexões para o aprimoramento do trabalho das redes de
proteção.
O GUIA ESTÁ ESTRUTURADO EM TRÊS CAPÍTULOS:
O capítulo 1 apresenta um sobrevoo sobre os conceitos que sustentam o tema da
violência contra meninas e adolescentes, além de discutir a ideia de interseccionalidade e
as diferentes expressões da violência.
O capítulo 2 aborda a construção de estratégias de prevenção que valorizam o
protagonismo juvenil e a eficácia de uma rede de proteção planejada no território,
considerando a articulação entre as redes pessoal, comunitária e intersetorial.
O capítulo 3 reflete sobre o que fazer quando a violência já aconteceu, analisando três
dimensões: o amparo legal no processo de escuta e fluxos existentes; as boas práticas de
atendimento às vítimas e a responsabilização pela autoria da violência.
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CAP.

MENINAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

O capítulo 1 prepara a base conceitual deste guia, apresentando as complexidades da
violência como fenômeno inerente às relações humanas. Em uma perspectiva relacional,
apresenta questões históricas e interligadas à violência que atinge meninas e
adolescentes, refletindo sobre as interseccionalidades que as deixam mais suscetíveis à
violência.
Além de apresentar as definições já convencionadas sobre violência, o capítulo busca
descortinar os motivos pelos quais ela é vivida e sentida de modo diferente entre os
gêneros. Traz, ainda, um olhar sobre as especificidades da adolescência, de modo a
refletir sobre esta fase de descobertas, seus direitos sexuais e o direito de ser
contemplada em políticas públicas específicas, que garantam a sua condição peculiar de
desenvolvimento.

1.1. UM BREVE PANORAMA
A palavra violência não é de definição simples ou única. Muitos estudiosos de diferentes
áreas de pesquisa e trabalho se debruçam sobre as várias causas deste problema,
buscando entender os motivos pelos quais se pratica a violência e as muitas formas que
ela pode se apresentar ao nosso redor.
A violência sempre esteve presente em todos os grupos da humanidade ao longo do
tempo. Representando, de forma geral, o desejo de destruição daquilo que nos é
estranho, incômodo, diferente, ou simplesmente, contrário a nós. Pensando assim, a
violência já foi (e, em muitos casos, ainda é) justificada como um recurso necessário e
“racional” para alcance de determinado objetivo. É só olharmos para as guerras e as
formas de combate que muitos Estados adotam para reprimir e aniquilar aquilo que
consideram perigos ou ameaças.
Entendemos a violência como um fenômeno social complexo, cujo conceito está em
constante mudança e diretamente relacionado aos contextos e condições sociais,
variando também de um período histórico a outro. A literatura contemporânea tende a
conceituar violência de forma mais abrangente do que simplesmente como atos que
provocam danos físicos a pessoas ou grupos de pessoas, a exemplo da definição trazida
por Marilena Chauí (1999):
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“(...) 1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de alguém (é
desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a
liberdade de alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de
transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como
direito. Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso
físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e
sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror (...).”

Dessa forma, na Luta pela Paz, nós entendemos a violência como um fenômeno social de
múltiplas causas que deriva de relações assimétricas de poder e afeta indivíduos, grupos
e estruturas nas dimensões físicas, psíquicas, emocionais, simbólicas e econômicas.
Neste material nos dedicaremos a conversar sobre um tipo de violência em especial, que
se apresenta na relação de um indivíduo contra outro ou contra um grupo de pessoas – a
violência interpessoal e seus desdobramentos.

FIQUE LIGADO!
Violência interpessoal segundo a OMS
Você pode aprofundar este tema no relatório da Organização Mundial da Saúde – OMS. De acordo com ele,
a violência interpessoal intrafamiliar corresponde à violência de família e de parceiros íntimos, isto é,
violência, principalmente, entre membros da família que ocorre, usualmente, nos lares, incluindo o abuso
infantil, violência entre parceiros íntimos e maus-tratos de idosos. Pode acontecer também de forma
extrafamiliar, com pessoas próximas, agregadas, da vizinhança, ou desconhecidos. Observou que estamos
focando nas relações humanas?
Saiba mais sobre esse conceito acessando o link abaixo:
Relatório mundial sobre violência e saúde
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1.2 AFINAL, DE QUE TIPOS DE VIOLÊNCIA ESTAMOS FALANDO?
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF):
“A violência contra a criança pode ser compreendida como qualquer ação ou omissão
que provoque danos, lesões ou transtornos a seu desenvolvimento. Pressupõe uma
relação de poder desigual e assimétrica entre o adulto e a criança” (UNICEF, 2006, p. 21).
Sendo a violência um fenômeno complexo e determinado por múltiplas causas, é natural
que seu enfrentamento demande esforços em diversas frentes. Para atender e intervir
sobre esta questão, é preciso que haja articulação entre os diferentes equipamentos
públicos presentes na rede intersetorial, as organizações da sociedade civil e os atores
dos territórios.
Os serviços de saúde, educação, assistência, justiça, segurança pública, trabalho e renda
precisam pensar juntos, a fim de conectar as dimensões da prevenção, assistência e
garantia de direitos. E, para além disso, é preciso que sejamos capazes de nos rever
enquanto sociedade, abrindo diálogo e firmando compromissos para superar as raízes
das violências que reproduzimos.
Entre as diferentes dimensões da violência presentes em nossa sociedade, temos a
violência de gênero como elemento central da discussão acerca da vulnerabilidade de
meninas e adolescentes.
A violência de gênero é o tipo de violência exercida contra uma pessoa ou grupo de
pessoas com base em seu gênero, sexo ou identidade de gênero, atingindo,
principalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade devido a seu gênero e
orientação sexual. Ela corresponde, portanto, à ação violenta fundamentada nas normas
sociais que reforçam a hierarquia de gênero. Essa hierarquia subjuga o feminino e a
feminilidade pela afirmação da suposta superioridade do “masculino”, desencadeando
relações de poder injustas e desiguais.
No entanto, são inúmeras as dimensões da violência que podem recair sobre crianças e
adolescentes, se apresentando diretamente como expressões da violência de gênero
sobre elas ou não. A seguir, nomeamos diferentes expressões de violência para dar
visibilidade à questão e permitir a reflexão necessária para intervenções mais
apropriadas. Não se trata de fragmentar e nem, tampouco, de encerrar o assunto, mas,
sim, detalhar para conhecer. Pois, as formas de violência apresentam uma interlocução
com a violência estrutural e precisam ser consideradas no contexto familiar, comunitário
e social nos quais se manifestam.
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SÃO EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA:

1
2

VIOLÊNCIA
FÍSICA

Corresponde a qualquer ação que viole a integridade física ou a saúde corporal da vítima.
Ou seja, toda ação que cause dor física numa criança, desde um simples tapa até o
espancamento fatal, representam um só contínuo de violência. Socos, empurrões,
sufocamento, bofetadas, arranhões, tortura, lesões por objetos cortantes ou atirados e
armas de fogo são alguns exemplos desse tipo de violência.

VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA

Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento da vítima ou vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões. Este é o tipo de maltrato mais comum e engloba
situações como ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, controle e
ridicularização.

A violência psicológica dirigida às crianças e adolescentes ocorre quando o adulto constantemente
deprecia a criança, bloqueia seus esforços de autoaceitação causando-lhe grande sofrimento mental.
Ameaças de abandono, por exemplo, podem tornar uma criança medrosa e ansiosa, entre outras formas
de sofrimento psicológico. (In: Azevedo, M.A. Guerra, V.N.A. Violência Psicológica Doméstica: Vozes da
Juventude, SP.2001)

3

VIOLÊNCIA
SEXUAL

Qualquer conduta que constranja a presenciar, a se expor, a manter ou a participar de
relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. A
violência sexual também acontece ao forçar ao matrimônio, ao aborto, à gravidez ou à
prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação.

Na relação com crianças e adolescentes configura-se como todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou
homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescentes, tendo por finalidade estimular
sexualmente uma criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual. Ressalta-se
que em ocorrências deste tipo a criança é sempre vítima e não poderá ser transformada em ré. A intenção
do processo de violência sexual é sempre o prazer (direto ou indireto) do adulto, sendo que o mecanismo
que possibilita a participação da criança é a coerção exercida pelo adulto, que encontra suas raízes no
padrão adultocêntrico de relações vigente em nossa sociedade. (In: Azevedo, M.A. Guerra, V.N.A. Violência
Doméstica na Infância e na Adolescência, SP, Robe.1995).
O conceito de violência sexual se desdobra ainda em duas dimensões: o abuso sexual e a exploração
sexual. Quando a vítima tem menos de 14 anos, qualquer relação sexual é considerada estupro de
vulnerável – nesses casos não existe sexo com consentimento, o que configura abuso. Já a exploração se
dá pelo incentivo ou coação à prostituição, escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.
Lembre-se: crianças e adolescentes não se prostituem! São exploradas sexualmente.
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NEGLIGÊNCIA

Corresponde, segundo Azevedo e Guerra (1998), à falha e omissão por parte dos pais e
responsáveis diante da responsabilidade de prover as necessidades básicas da criança ou
adolescente.

Esta responsabilidade pode ir além da omissão familiar, quando entendemos que o Estado, muitas vezes,
falha com seus deveres perante a juventude, o que também configura violência. Segundo relatório do
Ministério da Saúde (2005), a importância de mencionar a negligência como prática de violência está na
oportunidade de expor os elementos estruturais que dificultam a garantia do cuidado, proteção e
atendimento das necessidades físicas e emocionais por parte de diversas famílias.

5
6

CYBER
BULLYING

São práticas de agressão moral via internet, geralmente com a intenção de humilhar,
ridicularizar, assediar e/ou perseguir alguém. Um exemplo deste tipo de violência é a
repetida postagem de comentários difamatórios sobre alguém e/ou na página pessoal de
alguém.

SHARENTING

Muitos pais e mães expõem indevidamente informações pessoais de seus filhos menores
de idade em redes sociais, o que pode colocá-los em situação de vulnerabilidade. Esse
tipo de atitude, conhecida como sharenting - termo em inglês que combina as palavras
share (compartilhar) e parenting (paternidade) - parte de uma tendência crescente e que
pode ter consequências indesejadas, como, por exemplo, a adulteração do conteúdo ou o
acesso do mesmo por redes de pedofilia.

A exposição exagerada de informações sobre crianças representa uma ameaça à intimidade, vida privada
e direito à imagem, como dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Somado a isso, todo
conteúdo publicado na internet gera dados que, no futuro, podem ser desaprovados pelos filhos, por
entenderem que sua vida privada foi exposta indevidamente durante a infância.

7
8

VIOLÊNCIA
Segundo relatório da OMS (2002), a violência auto-infligida pode ser subdividida em
AUTOINFLIGIDA comportamento suicida e autoabuso. O autoabuso compreende, principalmente, atos
como a automutilação, enquanto o comportamento suicida tem como exemplo os
pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e suicídios completados.

VIOLÊNCIA
PATRIMONIAL

Se refere à tentativa de controlar a vida de alguém usando dinheiro, bens ou
documentos, restringindo seu acesso às condições materiais de vida.
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A violência que se manifesta nas relações humanas pode atingir todas as pessoas sejam
elas ricas, pobres, homens, mulheres, de todas as faixas etárias e gerações, de diferentes
cores/raças e etnias, nacionalidades e origens regionais. Porém, é importante pontuar que
as motivações, a forma, a intensidade, o contexto, o grau e os impactos não são os
mesmos para todas as pessoas.
Abordaremos, a seguir, os fatores que incidem, alteram e agravam as situações de
violência para diferentes grupos de pessoas.
1.3. INTERSECCIONALIDADE: PROTEÇÃO ATENTA AOS RECORTES E MARCADORES
SOCIAIS
Como sabemos, nossa sociedade se organiza de forma hierárquica, criando desigualdades
entre os diversos grupos sociais que a integram. Diante disso, ao analisar uma situação de
violência, se faz necessário um olhar atento aos marcadores sociais que estão sendo
mobilizados e tensionados nessa situação.
Assim como, homens e mulheres não estão inseridos da mesma forma na cadeia da
violência doméstica devido às desigualdades de gênero, seria incorreto dizer que a
violência atinge igualmente a todas as meninas e adolescentes. Sendo assim, marcadores
como raça, gênero, nacionalidade, classe social, territorialidade, orientação sexual e
deficiências devem ser sempre levados em conta na análise de casos de violência contra
meninas.
Do mesmo modo, as medidas de proteção precisam ser pensadas de forma integrada, a
fim de dar conta dessas especificidades. Diante de desigualdades estruturais, a adoção de
práticas e narrativas generalistas pode ser insuficiente para garantir os direitos das
meninas e adolescentes, podendo até fazê-las incorrer em maior risco e sofrimento por
não terem suas vulnerabilidades específicas respeitadas.
De acordo com Gonzales (2018), “(...) negar as especificidades produz um apagamento das
diferenças dos grupos humanos, invisibilizando suas diferenças e a desigualdade entre
eles.” Essa visão nos remete a um conceito que vem sendo muito utilizado nos últimos
tempos: a interseccionalidade.
Interseccionalidade é uma teoria transdisciplinar que analisa as identidades e
desigualdades sociais por meio de um enfoque integrado. Segundo Collins e Bilge (2020),
a teoria nasce da observação das práticas de cooperação entre mulheres racializadas e
moradoras das periferias americanas. De acordo com essa teoria, os marcadores sociais
se relacionam tal qual um conjunto de interseções, ou seja, elas não se sobrepõem, não se
anulam, nem se somam.
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Na verdade, o que se vê na intersecção entre identidades sociais diferentes é uma
intensificação da vulnerabilidade de forma exponencial, em que o efeito de um marcador
pode potencializar os efeitos do outro.
Essa análise é importante para demonstrar que todas as identidades sociais devem ser
cuidadosamente consideradas, bem como os seus impactos sobre o sujeito. O exercício do
olhar interseccional é uma prática fundamental para garantir que as estratégias de
prevenção, acolhimento, encaminhamento e acompanhamento de jovens em situação de
violência estejam adaptadas ao contexto e às individualidades de cada criança ou
adolescente.
Assim, o olhar e o cuidado direcionado a uma menina negra deve e precisa ser diferente
do cuidado direcionado a uma menina branca, que será diferente do acompanhamento
proposto a uma menina trans ou a uma adolescente lésbica.

POR DENTRO DO CURSO MENINAS & ADOLESCENTES
Estudo de Caso
A metodologia do curso “Meninas & Adolescentes - boas práticas e ferramentas para o enfrentamento à
violência” contou com a realização de Estudos de Caso, que exemplificam situações de violência contra
meninas em sua complexidade, propondo aos profissionais o exercício do olhar interseccional para
recomendar a melhor forma de abordagem para a realidade em questão.
Acesse abaixo o Estudo de Caso da jovem Rubi, uma adolescente trans, negra e periférica, e busque refletir
acerca do contexto dessa jovem, sua rede de apoio e possíveis formas de prevenção e encaminhamento das
violências sofridas por ela.

Ferramenta - Estudo de caso: Rubi
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FIQUE LIGADO!
Conceitos e definições
Sexo biológico: se refere às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. Neste universo
consideram-se os cromossomos, genitália, composição hormonal, entre outros elementos biologicamente
definidos.
Gênero: De acordo com Neto (2014), gênero define-se pela forma como se constroem culturalmente as
diferenças biológicas e como se tecem relações sociais e simbólicas de poder em torno delas.
Identidade de gênero: é a forma pela qual uma pessoa expressa o gênero com o qual se identifica. É
independente do sexo, isto é, das características biológicas.
Transgeneridade: refere-se especificamente à situação de identificação com um gênero diferente daquele
que foi determinado em função do sexo biológico.
Transição de gênero: se refere ao processo de mudanças e transformações corporais realizadas por pessoas
transexuais, visando alinhar as características corporais àquelas relacionadas à sua identidade de gênero.
Comumente, o processo é acompanhado por terapias hormonais.
Orientação sexual: entende-se pela forma como a pessoa vivencia suas relações afetivas e sexuais. Diante
disso, surgem outros termos e identidades como heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e
pansexual, entre outras.

1.4 A VIOLÊNCIA É VIVIDA E SENTIDA IGUAL POR HOMENS E MULHERES?
Você deve ter observado à sua volta, as conversas em torno da palavra gênero se
tornaram bastante frequentes ultimamente. Por que será que isso vem acontecendo? O
conceito de gênero é muito importante para compreender a vida social e marca uma
dimensão da experiência humana.
Nossa sociedade estabelece uma profunda diferenciação entre homens e mulheres.
Somos resultado de um intenso processo de aprendizado social e cultural sobre o
comportamento mais adequado para ambos os gêneros: desde a maneira como devemos
andar, falar, sentar, mostrar o corpo, vestir, brincar, namorar, exercer uma profissão,
praticar esportes, entre várias outras atividades, atitudes e comportamentos. Tais normas
sociais geram desigualdade no acesso a recursos e na garantia de direitos, formais e
simbólicos.
Estes lugares e comportamentos estão tão introjetados que parecem escolhas naturais,
como se houvesse uma essência masculina ou feminina, mas é importante lembrar que o
gênero é uma construção social, que nos orienta, desde crianças, a nos comportar a partir
de convenções ditadas pelo nosso sexo biológico. Assim, a diferença dos nossos corpos
pode decorrer em desigualdades aceitas socialmente e que vão sendo passadas de
geração em geração.
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Esse mecanismo explica porque as mulheres permanecem até hoje recebendo salários
menores e acumulando duplas jornadas de trabalho, por exemplo. E esse mesmo
mecanismo está por trás de uma normalização da violência doméstica contra as
mulheres, afinal “em briga de marido e mulher ninguém metia a colher”. Você sabia que
esse tipo de violência só passou a ser visibilizada e coletivamente enfrentada a partir dos
anos 1960?
Se é difícil para as mulheres adultas, para as meninas e adolescentes existem dois
indicadores sociais que as expõem à condição de vulnerabilidade. São eles: o gênero e a
faixa etária, ou seja, meninas e adolescentes acumulam fatores de risco, conforme vimos
anteriormente na discussão sobre os marcadores sociais.
Agir e se comportar sem refletir ou questionar nos leva a reproduzir os estereótipos que
sustentam os casos de violência de gênero. Afinal, há quem defenda violências com base
no pensamento de que “sempre foi assim”.

FIQUE LIGADO!
Expressões que perpetuam estereótipos de gênero
“Tem mulher que gosta de apanhar”
“Não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando”
“As mulheres são as responsáveis por evitar a gravidez”
“Prendam suas cabras que meu bode está solto”
“Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”
“Homens gostam mais de sexo do que as mulheres”
“Homens não conseguem se controlar, trair é normal”
“As mulheres têm que se dar o respeito”
“Com uma roupa dessas, tá querendo o quê?”

Note que frases populares como essas reforçam as expectativas reprováveis e aceitáveis
sobre os lugares, papéis e comportamentos de mulheres e homens. É muito comum que
se diga essas frases sem refletir sobre seus significados.
Isso é chamado de convenção ou estereótipo de gênero e pode dar respaldo para
práticas violentas, pois parte do entendimento que os comportamentos que fogem aos
estereótipos de gênero devem ser corrigidos, comumente através da violência. É nisso
que se baseiam as chamadas violências de gênero, das quais falaremos adiante.
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FIQUE LIGADO!
Machismo no ambiente de trabalho
Estereótipos e convenções de gênero estão presentes em todas as esferas da nossa vida, uma vez que a
sociedade é organizada a partir de hierarquias como a de gênero. Estão presentes dentro de nós, de forma
inconsciente ou não, e também em nossas relações, quase sempre de forma naturalizada.
Para brincar com essa questão e nos fazer enxergar violências de gênero que, muitas vezes, consideramos
normais, o Porta dos Fundos criou o vídeo “Piranho” no qual brinca com a inversão dos papéis de gênero no
ambiente de trabalho.
Acesse, no link abaixo, o vídeo “PIRANHO” do Porta dos Fundos:

PIRANHO

FIQUE LIGADO!
Pesquisa Violência contra meninas e adolescentes na Maré
Como apresentado, a Luta pela Paz realizou um breve diagnóstico sobre o acolhimento de meninas e
adolescentes em situação de violência na Maré, fazendo um levantamento desse quadro, com base em
metodologias de entrevistas abertas, estudos de caso e pesquisa bibliográfica.
Entre os achados da pesquisa, destacamos a influência das convenções de gênero na divisão sexual do
trabalho, que não se traduz apenas no mercado formal, mas também na divisão das tarefas domésticas. A
pesquisa revela que, desde a infância, as meninas recebem a responsabilidade pelo cuidado da casa e dos
irmãos menores, em proporção marcadamente superior aos meninos da mesma faixa etária.
O relato a seguir evidencia essa questão:
(...) A quantidade de meninas que a gente já pegou que, antes de ir para a escola, faz comida, arruma a casa ou, quando
volta da escola, faz comida, arruma a casa. Depois vai para “eu faltei porque eu estava arrumando a casa”, “eu faltei
porque eu estava cuidando do meu irmão”. Isso nunca é ouvido de um menino. Então, a nossa sociedade, ela aceita
essas coisas. Essa cultura, isso é normal. O trabalho infantil é normal. O trabalho infantil da menina é mais normal
ainda. É quase que como uma escola. Ela está se preparando para assumir a família. Isso é muita violação de direitos, só
que as pessoas têm muita pouca noção disso. Então, se a menina for estudar para uma prova, for ler para uma prova, a
chance de ela ver um adulto dizendo “- larga isso, aí, e vem me ajudar, vem fazer alguma coisa que preste” é muito
grande.

(Profissional atuante em organização social na Maré)

Com isso, confirma-se, não apenas, que as desigualdades de gênero são estruturadas desde a infância, mas,
também, que os marcadores de raça e classe influenciam diretamente no impacto que tais desigualdades
terão sobre a vida das meninas. É preciso romper com uma estrutura machista, mas, também, com o acesso
precário aos serviços públicos, como creches, e aos direitos, como a renda digna.
Para acessar a pesquisa completa, clique no link abaixo:

link
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1.5 COMO A VIOLÊNCIA DE GÊNERO AFETA MENINAS E ADOLESCENTES?
Tradicionalmente, as meninas e adolescentes eram ensinadas por suas mães, de acordo
com a cultura patriarcal, a obedecerem aos seus pais e, posteriormente, aos seus maridos
independente da situação, perpetuando uma relação desigual marcada pela opressão e
pelo poder. Desde pequenas são orientadas à realização do trabalho doméstico como
uma preparação para a vida adulta, na qual são reproduzidos os mesmos papéis de
gênero.
Com isso, as mulheres tinham a geração e cuidado dos filhos como sua principal função
social. Através do casamento, as famílias negociavam trocas, contribuindo para uma
objetificação da mulher, que era prometida a um homem independente de sua vontade.
Também, era culturalmente aceita uma grande diferença entre as idades dos noivos, que
raramente pertenciam à mesma faixa etária.

FIQUE LIGADO!
Casamento infantil
Diante de dados que revelaram altos índices de casamento de crianças menores de 10 anos e 15 no Brasil,
foi sancionada, em 2019, a lei no 13.811/19, que proíbe o casamento de menores de 16 anos, mesmo com o
consentimento dos pais.
Acredita-se que esses casamentos acobertavam diversas formas de violência contra crianças, o que levou a
Câmara dos Deputados a seguir uma recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU), que
incentiva a adoção de legislações nacionais específicas sobre o casamento infantil em diversos países.
"O Brasil é um dos países com alto número de crianças e adolescentes vivendo com homens adultos,
maritalmente. Isso leva ao abandono da escola, à gravidez precoce, à violência sexual cotidiana e, muitas
vezes, ao próprio feminicídio"
Sancionada lei que proíbe casamento antes dos 16 anos de idade - Portal da Câmara dos Deputados

É possível que você conheça alguma história de gravidez na adolescência que tenha se
desdobrado em casamento como “solução”, por exemplo, uma prática social que se
alinha aos antigos costumes a favor da virgindade feminina. Esse é um dos motivos pelos
quais é tão importante refletir sobre os direitos sexuais de adolescentes. Falaremos sobre
isso mais adiante.
Estas tradições e seus desdobramentos atuais revelam não apenas a perpetuação das
hierarquias de gênero, mas também a permanência de uma cultura adultocêntrica em
nossa sociedade. Este elemento da nossa cultura compreende as ideias de submissão da
infância e de que o poder dos adultos sobre a vida das crianças e jovens é irrestrito e
ilimitado. Deriva desse aspecto cultural, a noção de que crianças são sujeitos
incompletos, inacabados, que ainda vão se tornar alguém.
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É comum, portanto, que em uma sociedade machista e adultocêntrica, meninas e
adolescentes estejam expostas à prática de castigos físicos e psicológicos motivados por
convenções ligadas ao gênero. Outro exemplo seria a divisão desigual do trabalho
doméstico entre os irmãos, destinando meninas e adolescentes a permanecerem em
posições de subalternidade na dinâmica familiar.
Do mesmo modo, é comum que as situações de violência contra meninas e adolescentes
aconteçam na própria residência, por alguém próximo, muitas vezes, de relação afetiva
importante, pertencente à própria família ou que faça parte do convívio direto. É um tipo
de violação que desconsidera a condição de sujeitos de direitos das crianças e
adolescentes e, ao mesmo tempo, uma forma de violência baseada em gênero que faz do
corpo feminino um objeto.
Em nosso país, esta objetificação se traduz fortemente pela alta ocorrência de casos de
violência sexual contra meninas e adolescentes. Infelizmente, esses casos costumam ser
regidos pelo “segredo”, mantido através do silêncio da vítima diante do medo das
ameaças, da exposição de si e da família, dos julgamentos, rupturas, descréditos e
preconceitos.
Se a vítima for uma adolescente, é possível, ainda, que ela venha a lidar com a
culpabilização, através de julgamentos sobre uma suposta provocação para o autor do
abuso. Adolescentes podem ser apontadas como as responsáveis pela violência, uma vez
que o corpo feminino “jovem e exuberante” é comumente estigmatizado pela violência
sofrida, reduzindo significativamente as denúncias em serviços como Conselhos Tutelares
e Delegacias Especializadas. Assim, o medo da culpabilização ao expor o abuso, se reflete
no cenário de subnotificação dos casos de violência sexual.

FICA A DICA
Filmes
Continue se informando sobre o assunto! Abaixo estão listados alguns filmes que trabalham a temática da
violência contra meninas e adolescentes.
“ANJOS DO SOL” (2006)
Violência estrutural como pano de fundo para exploração sexual comercial de meninas e adolescentes.
“PRECIOSA - UMA HISTÓRIA DE ESPERANÇA (2009)” E MISS VIOLENCE” (2013)
Retratam violência física, psicológica e abuso sexual vivenciadas desde a infância. Mostram como as
situações podem passar despercebidas na rede de atendimento à família e como a interseção do gênero
com marcadores de raça, por exemplo, pode resultar em um agravo do sofrimento.
“SONHOS ROUBADOS” (2009)
Violência estrutural como pano de fundo para violência sexual, tanto na forma da exploração sexual como
no abuso sexual intrafamiliar.
“CONFIAR” (2010)
O abuso sexual que chega através dos perfis falsos na internet.
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1.6 ENTRE A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E MULHERES: PORQUE OLHAR PARA A
ADOLESCÊNCIA
Adolescência e juventude são conceitos recentes na história da humanidade e
correspondem a uma fase especial da trajetória de vida, em que os indivíduos atingem
maior adaptação à sociedade e autonomia, tanto social quanto psicológica. Em diversas
culturas, a adolescência é entendida não apenas como um momento de maturação física,
mas de avanço no domínio das regras e valores da vida social, e de inserção, cada vez
maior, nos papéis relacionados à vida adulta.
É, portanto, um momento de transição, aprendizado e adaptação muito particular na vida
do ser humano. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente é um
ser em “condição peculiar de desenvolvimento”, ou seja, uma pessoa com a maturidade
em formação, que requer zelo e prioridade - da família, do Estado e da sociedade - para o
seu desenvolvimento digno.
Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente institui a Doutrina da Proteção
Integral, em substituição à doutrina da situação irregular advinda do código de menores.
Com isso, crianças e adolescentes deixam de ser objeto de intervenção associada à
denominação pejorativa e estigmatizante de "menor". Agora entende-se que crianças e
adolescentes são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. A partir
desse reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, toda essa parcela da
população brasileira deve ter acesso assegurado à proteção, educação de qualidade,
assistência médica, convivência familiar e comunitária, entre outras garantias específicas
de sua faixa etária e papel social.
Ainda que se reconheça a especificidade desse momento, tentar delimitar essa fase da
vida não é tarefa fácil. É preciso, no entanto, que haja uma delimitação para que se possa
elaborar políticas públicas e iniciativas específicas para essa faixa etária, para isso,
recorremos aos órgãos oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) (1990) que têm
feito esse trabalho. Sendo assim, se convencionou delimitar a adolescência entre os 10 e
os 19 anos e a juventude dos 15 aos 24 anos. Já para o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) a adolescência abrange a fase dos 12 aos 18 anos de idade. No
presente guia estamos seguindo as definições estabelecidas pelo ECA.
Dessa forma, temos diante de nós uma tensão: de um lado, a lei, que é fixa e em sua
rigidez trata os adolescentes como um bloco único. Do outro, a realidade da diversidade
de contextos e experiências da juventude, diante de todos os recortes sociais e também
dentro do próprio segmento da adolescência. Ainda que façam parte de um mesmo grupo
etário e racial, adolescentes de 13 e 17 anos pensam, sentem e agem de formas
diferentes, e isso deve ser levado em conta ao olhar para eles e elas, seja como vítimas ou
autores de violência.
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A violência sofrida neste período de desenvolvimento pode gerar agravos na saúde, na
educação e em diversos outros aspectos da vida, uma vez que as consequências geradas
por atos violentos podem acompanhar as adolescentes por toda a vida. Apresentar e
desmistificar o fenômeno da violência para as jovens, pode prepará-las para identificar
atos de violência e cenários nos quais podem precisar se posicionar ou procurar ajuda no
futuro. Ouvir, dar visibilidade a meninas e adolescentes e elevá-las a um patamar de
prioridade na proteção, se coloca hoje como urgência e desafio para que o Brasil possa
agir no enfrentamento à violência.

FICA A DICA
Caderneta de saúde da adolescente
A Caderneta de Saúde da Adolescente é um material elaborado pela Área Técnica da Saúde do Adolescente
e do Jovem do Ministério da Saúde que traz conteúdos relevantes sobre cuidados com a saúde nessa etapa
da vida.
Além de material informativo, a Caderneta é organizada de forma interativa, incentivando que a jovem
preencha o documento com suas informações para que possa se apropriar dos cuidados com a saúde que
esta nova fase demanda. Embora tenha caído em desuso, nos últimos anos, consideramos esta ferramenta
uma importante aliada no diálogo e empoderamento de meninas iniciando a adolescência.
Além de abordar as transformações que ocorrem no corpo dos jovens, ela informa sobre os os direitos do
adolescente e oferece dicas de prevenção à doenças. Publicada em 2013, a versão disponível no link abaixo
foca nas particularidades da adolescência para as meninas. Na internet também é possível encontrar a
versão direcionada aos meninos.

Caderneta de Saúde da Adolescente

Sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos na adolescência
O debate acerca da sexualidade feminina tende a ser tratado como tabu até os dias
atuais, afastando mulheres e meninas do conhecimento sobre seus corpos, seus direitos e
sua voz diante de situações abusivas.
A vergonha imposta ou normalizada diante do assunto, a virgindade feminina sendo
tratada como uma honra a ser defendida dentro das famílias, a falta de autonomia nos
cuidados com o ciclo reprodutivo, bem como a hiper sexualização precoce e os surtos
recentes de ISTs entre jovens figuram como lados de uma mesma moeda. A falta de um
debate qualificado, acessível e adequado sobre a saúde sexual dos e das adolescentes
ainda é um problema, que encontra seus maiores desafios na linguagem, no alcance das
políticas públicas, e na permanência de valores sociais machistas.
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Adolescentes e jovens que não têm acesso às informações que esclarecem dúvidas sobre
seu corpo e sua sexualidade ou sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis
e gravidez, têm seus direitos violados e se tornam mais suscetíveis a situações de
violência.
Entre os direitos sexuais e reprodutivos que a adolescente possui, citamos o direito à
confidencialidade no atendimento de saúde sexual e reprodutiva, à privacidade, sem a
exigência da presença de responsáveis, ao recebimento de informações e à escolha dos
métodos contraceptivos que deseja usar, desde camisinha até a anticoncepção de
emergência.
No caso das meninas trans, é importante garantir seu direito ao uso do nome social
durante os atendimentos, bem como a sua orientação sexual e identidade de gênero.
Deve-se estar, especialmente, atento às adolescentes em processo de transição de gênero
e garantir seu acesso ao acompanhamento ambulatorial necessário. A transição é um
tratamento que requer o acompanhamento de uma equipe médica integrada e
especializada, visto que a terapia hormonal afeta diferentes partes do corpo e da psique
do paciente.
O desconhecimento desses direitos pode gerar recusa à procura por atendimento médico,
gravidezes não planejadas, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros
desdobramentos capazes de impactar a saúde e os seus projetos de vida, além de
dificultar a identificação de violências sexuais que ela possa ter sofrido.

FIQUE LIGADO!
Pesquisa Violência contra meninas e adolescentes na Maré
Em casos de violência sexual, é assegurada a todos os cidadãos a garantia de acesso aos serviços das redes
de proteção, acolhimento e justiça, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou
experiência sexual.
No entanto, a pesquisa revelou que é comum que meninas e adolescentes vítimas de violência tenham esse
direito violado, sofrendo constrangimento e falta de acolhimento devido às suas expressões de gênero e
sexualidade. Segundo relatos trazidos pela pesquisa, adolescentes que já tiveram relações sexuais, ao
sofrerem violência sexual tendem a ser desacreditadas na denúncia do fato, seja por autoridades policiais
ou pelas próprias famílias.

GUIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES

PÁ G I N A 23

“Nesse caso, a entrevistada era avó de uma menina de treze anos (...) que foi estuprada pelo tio, de trinta
anos. A menina dividia com a avó e o irmão um quarto, em uma casa onde viviam outros membros da
família. A avó foi avisada por vizinhos e outros moradores de que a neta estava fazendo "coisas que não
devia". Ao confrontar o sobrinho, ele alegou que não tinha estuprado a menina, pois ela não era mais
virgem. Ao constatar que era a única que desconhecia o que estava acontecendo enquanto saía durante o
dia, a entrevistada se mostrou incomodada com a situação a ponto de mudar de casa. Ela ainda alegava
não ter feito a denúncia de estupro por que a neta "não era mais virgem"”

(Luta Pela Paz, p.39, 2022)

A pesquisa informa, ainda, que resultados jurídicos de casos de estupro revelam que o relato da “moça
virgem” (até o ato do estupro) costuma merecer credibilidade para a acusação de estupro nas esferas
judiciais, enquanto o relato de uma “mulher que estava bêbada” não costuma receber credibilidade. Os
casos de violência e as problemáticas apresentadas acima se interligam e revelam não apenas a recorrente
violação dos direitos de meninas e adolescentes, como as consequências do desconhecimento dos direitos
que possuem.
A educação sexual, a informação acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, e o debate aberto sobre seus
direitos frente a abusos sexuais são cruciais para a proteção de meninas e adolescentes. O
compartilhamento de informações instrumentaliza as jovens na identificação e denúncia de casos de
violência sexual, além de ajudá-las a tomar decisões responsáveis quanto à sua sexualidade.
Para acessar a pesquisa completa, clique no link abaixo:

link

Por isso, o acesso à informação deve ser política pública na área da saúde, no âmbito
tanto do cuidado como da prevenção. É importante frisar que, para nós, a melhor forma
de multiplicar informações sobre os direitos sexuais e reprodutivos se dá pela
mobilização de jovens. É preciso incentivar seu protagonismo nos processos de decisão e
construção das iniciativas que visam seu bem-estar e empoderamento.
No entanto, não podemos nos limitar a pensar o acesso à informação apenas como
ferramenta de combate à violência. É preciso entender a sexualidade como uma
expressão natural da vida humana, a que a juventude tem direito de conhecer sem
moralismo ou julgamento, para que possa exercê-la de forma segura e saudável.
Leite (2009) constata que a temática da sexualidade não está na agenda dos projetos
educacionais e assistenciais voltados a crianças e adolescentes e, quando o tema
aparece, é numa perspectiva negativa, vinculada a "problemas" como a gravidez
indesejada, às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e à violência. A mesma autora
acrescenta que "a sexualidade é abordada quase sempre na perspectiva de risco e não na
do direito".
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É preciso, por exemplo, distinguir os casos em que a gravidez representa um risco para a
saúde da jovem e de seu filho, daqueles em que, apenas pela faixa etária da gestante,
classificamos como indesejada, colocando em prática nossos próprios valores ao nos
deparar com essa adolescente. “Considerar que a gravidez na adolescência pode também
se configurar como a realização de um projeto de vida significa um avanço em relação ao
debate sobre o tema.” (Leite, 2009)
Quando o assunto é adolescência, comumente, esbarramos neste impasse entre a
perspectiva da tutela e da autonomia. No entanto, é preciso compreender a política de
proteção para a infância e adolescência para além da cultura da tutela, que colocava
crianças e adolescentes como objetos a serem protegidos e vigiados, e não como sujeitos
de direitos.
Este não é um debate simples. São diversas as interseções entre as questões de gênero,
raça, territorialidade, juventude, violências e sexualidade, e os conflitos que surgem delas
demandam mudanças estruturais em toda a sociedade para serem superados. Por isso,
reforçamos a importância da articulação das redes competentes no assunto, sejam elas
institucionais ou comunitárias. Vamos nos aprofundar nos temas referentes à construção
e fortalecimento das redes no capítulo a seguir.

FIQUE LIGADO!
Processo de transição de gênero no SUS
Infelizmente, as violências físicas e verbais que decorrem da transfobia costumam começar cedo, à medida
que meninas e adolescentes trans começam a apresentar comportamentos diferentes dos estereótipos de
gênero. Buscando formas de se sentirem melhor e se fortalecerem, muitas procuram a terapia hormonal, no
entanto, esbarram em falta de informação e médicos especializados, além de longas filas para esse tipo de
tratamento nos equipamentos da rede pública.
Além da vontade de acelerar o processo de transição, a falta de apoio ou compreensão das famílias
também leva inúmeras jovens a recorrerem pela hormonização de forma autônoma. No entanto, vale
lembrar que o SUS oferece serviços específicos para a população trans e o usuário pode acessar as
Unidades de Saúde Básica para atendimento de terapia hormonal a partir dos 16 anos. É preciso fortalecer
o serviço, pois abrir mão dele pode trazer graves consequências para a saúde.
Faz-se necessário avançar, também, na conscientização e capacitação dos profissionais das diversas áreas
que atendem esse público, para que este segmento seja devidamente acolhido em suas demandas, evitando
a ocorrência de violência institucional. Para saber mais sobre os serviços específicos disponíveis no Sistema
Único de Saúde, leia o artigo produzido pela ANTRA (associação Nacional de Travestis e Transsexuais), que
reúne informações importantes no link abaixo:
Como acessar o SUS para questões de Transição?
Acesse o link a seguir para fazer o download gratuito do livro “Transdiary - Manual de Saúde da Pessoa
Trans”, escrito por Juliana Gabriel, endocrinologista especializada no tema.
Transdiary E-book - Juliana Gabriel
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Assista também ao documentário “Bombadeira” (2007) que acompanha a vida de travestis de diferentes
idades, que modificam o próprio corpo em busca de um padrão ideal de mulher.
Bombadeira Luis Carlos de Alencar, 2007

FIQUE LIGADO!
Pesquisa Violência contra meninas e adolescentes na Maré
Durante as entrevistas realizadas com moradores e profissionais atuantes na Maré, surgiram, ainda, novas
interseções referentes aos temas da sexualidade, adolescência e gênero. A questão da sexualização da
figura da “novinha” e as diferentes visões e perspectivas acerca dessa dinâmica, estiveram presentes na fala
de diversas entrevistadas, conforme a passagem abaixo:

(...) um dos casos que eu pensei tem a ver com uma adolescente e com esses códigos de território e como as meninas
adolescentes são vistas como as novinhas. Então, elas, de alguma maneira, já são responsabilizadas e culpabilizadas
até por situações de violências que elas sofrem, e já tive uns três atendimentos, assim, nesse sentido. Então, é como
se criança... e a gente também pensar o que se entende enquanto menina criança, está protegida, mas passou de
uma certa idade já é a novinha safada.

(Profissional da rede intersetorial da Maré)

Diversos debates são abertos a partir dessa temática, no entanto, a pesquisa conclui que o termo “novinha”
compreende não apenas a faixa etária, que comumente abrange a adolescência, como também um
conjunto de elementos como aparência, território, hábitos e comportamentos. Estes fatores levam a um
julgamento acerca da adequação desta postura à sua faixa etária, que resulta na hipersexualização dessas
meninas e abre espaço para violências.
A virgindade das meninas é tratada como um troféu que simboliza uma demonstração de masculinidade, virilidade e
poder simultaneamente, de modo que, ao conquistá-lo, haja um gozo por meio do prestígio e do reconhecimento
que pode ser adquirido, mesmo que seja em um círculo restrito.

(Luta Pela Paz, p.39, 2022)

Nesse sentido, a pesquisa reforça a importância de as jovens terem, no entorno, adultos e profissionais “que
compreendam as violências às quais essas meninas são submetidas, seja para a realização de uma
denúncia, seja para o encaminhamento para algum tipo de atendimento”. Isto porque, esse não-lugar entre
infância e adultidade no qual as “novinhas” são socialmente inseridas pode prejudicar seu acesso aos
direitos garantidos pelo ECA, uma vez que são julgadas adultas cedo demais. (Luta Pela Paz, p.42, 2022)
Para acessar a pesquisa completa, clique no link abaixo:

link
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CAP.

NÃO SE ENFRENTA VIOLÊNCIA
SOZINHA: FORTALECENDO REDES

Quando meninas e adolescentes são vítimas de violência, toda a família se encontra em
situação de violência. Muitas vezes, o episódio de violência envolvendo a
menina/adolescente é a ponta do iceberg de outras situações de vulnerabilidade e
violação contidas na dinâmica familiar. Nesse sentido, é fundamental o trabalho de
garantia de direitos e fortalecimento de vínculos para evitar que a violência aconteça
e/ou mitigar seus riscos. Por isso, é tão importante falar sobre redes.
A interseção entre os saberes produzidos no interior das instituições, o fortalecimento das
famílias e o envolvimento da sociedade em geral nas políticas públicas se traduz através
de uma teia social, capaz de identificar e promover respostas cada vez mais qualificadas
às situações de violência. Nesse sentido, vamos abordar neste capítulo a importância do
trabalho em rede e de políticas de prevenção no enfrentamento à violência contra
meninas e adolescentes. Para isso, vamos explorar, também, o que são essas redes, quem
as compõem e como elas funcionam.
2.1. DE QUE REDES ESTAMOS FALANDO?
A palavra rede nos remete à ideia de ligação, conexão e relação, ao mesmo tempo, que
nos traz a ideia de uma trama, em que os fios que a compõem estão interligados e
sustentam uns aos outros. Redes que unem pessoas também funcionam assim, ao longo
de nossas vidas, passamos a fazer parte de diversos tipos de redes estabelecidas a partir
dos nossos vínculos familiares, de amizades, relações de estudos, trabalho, relações
comunitárias e demais práticas sociais.
Sendo assim, tanto nossas relações pessoais quanto profissionais podem se tornar canais
importantes de diálogo e auxílio diante de uma situação de violência. Neste sentido, à
medida que ampliamos e nutrimos essas relações, estreitando os laços que compõem a
rede, nos tornamos mais fortes para enfrentar e/ou apoiar o posicionamento em
situações adversas.
A seguir, descrevemos algumas definições de rede que servirão como parâmetro para os
temas da prevenção, identificação, atendimento, encaminhamento e responsabilização
de casos de violência.
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Rede Pessoal
Construída pelas relações de maior proximidade, de envolvimento direto, com quem
interagimos de forma regular, sendo inerente e essencial à nossa identidade e formação
como ser social. Inicialmente, é constituída pela família nuclear e extensa, além de outros
vínculos próximos, sendo moldada e reorganizada ao longo da vida.
Redes Comunitárias
São aquelas formadas pelas relações locais onde nos inserimos. Como exemplo desses
tipos de rede, temos as atividades comunitárias, as práticas sociais construídas com a
vizinhança, com as associações locais, grupos de apoio, coletivos, instituições religiosas,
organizações da sociedade civil, movimentos sociais e demais atores presentes no
contexto comunitário em geral.
Rede Intersetorial
Composta pela articulação e mobilização entre as instituições e serviços ofertados pelas
diferentes políticas setoriais tais como saúde, assistência social, educação, trabalho e
renda, habitação, segurança pública, entre outras. Como exemplo, podemos citar escolas,
conselhos tutelares, serviços de saúde, Centros de Referência Especializada de
Assistência Social (CREAS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
organizações da sociedade civil que ofereçam atividades pedagógicas, culturais e
esportivas, Delegacias especializadas como a DEAM (Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher) e DCAV (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima) e as Centrais
de Atendimento à Mulher (Disque 180) ou aos Direitos Humanos (Disque 100).
É importante lembrar que os canais Disque 100 e Disque 180 são serviços públicos
instituídos para denúncias de violações de direitos e disseminação de informações sobre
os serviços da rede de atendimento. São importantes, pois, muitas vezes, funcionam como
a porta de entrada de um caso de violência na rede intersetorial.
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Através desses canais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pode
receber e encaminhar as denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes,
pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, população em situação de
rua, por exemplo, aos órgãos de proteção e responsabilização.
Nomear as diferentes dimensões de rede nos auxilia a conhecer e acompanhar o seu
funcionamento, assim como o alcance da interação, já que elas estão presentes no
mesmo território com maior ou menor incidência. Identificá-las e mobilizá-las é
fundamental para fortalecê-las enquanto redes de proteção social, tornando possível a
garantia de direitos para prevenir ou mitigar os efeitos da violência contra meninas e
adolescentes.
Observe que os limites entre as definições das redes são flexíveis, tornando possível que
instituições em comum, participem de suas composições. Assim, a proteção de meninas e
adolescentes depende de um trabalho preventivo, coletivo, de articulação política, com
ações compartilhadas na forma de uma “teia social”, uma malha de fios e conexões.
2.2 CONSTRUIR A REDE COM E NÃO PARA:
É possível observar que as transformações socioeconômicas e culturais pelas quais o país
vem passando, junto ao crescimento das interações digitais, têm gerado cidadãos cada
vez mais participativos e conscientes sobre seus direitos, fazendo com que novas vozes e
temas conduzam o debate público. Diante disso, é importante ter em mente que a rede
intersetorial, isto é, a rede de serviços oferecidos pelo Estado não é composta apenas
pelos servidores e colaboradores que trabalham nas instituições públicas, mas também
pela população.
Incluir os usuários dos serviços nos processos de elaboração e avaliação das políticas
públicas se faz, cada vez mais, urgente para que tenhamos uma rede institucional que
trabalhe de forma verdadeiramente integrada e articulada. Ao invés do empenho no
cumprimento de objetivos engessados e estabelecidos de forma vertical, o que se
necessita é de uma rede aberta ao diálogo e à construção coletiva, ciente e engajada na
resolução das demandas reais da população.

a

O protagonismo dos jovens

No caso dos jovens, essa mudança no exercício da cidadania é ainda mais evidente. Seja
nas escolas, nos coletivos, nas redes sociais ou nas manifestações artísticas, as novas
gerações vêm mostrando um crescente interesse e envolvimento com pautas sociais que
dialogam diretamente com a interseção entre as redes pessoais, comunitárias e
intersetoriais.
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E se concordamos que o cidadão deve estar inserido nas estratégias de implementação
das políticas públicas, com o jovem cidadão não é diferente. É preciso romper com a
visão adultocêntrica que enxerga a criança e o adolescente como indivíduos incompletos,
sem consciência sobre sua realidade e, portanto, sem voz. Ao exercitarmos a troca e a
escuta, é comum nos surpreendermos com a riqueza com a qual a juventude reflete e
expressa os seus desejos, angústias e percepções.

FICA A DICA
Projeto Criança Participa
Buscando aproximar crianças e adolescentes do processo de construção das políticas públicas, a Prefeitura
do Rio, por meio do da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) e da Secretaria Municipal
de Educação, lançou o projeto Criança Participa. Ao entender que as crianças são enxergadas, geralmente,
como cidadãos do amanhã e não do hoje, foi criada esta política pública que conta com ações de escuta e
registros das demandas e desejos de crianças, adolescentes e jovens para a melhoria da cidade.
A partir de atividades de escrita, desenho e preenchimento de formulários, a prefeitura foi capaz de
entender as principais demandas desse segmento da população, a fim de incluí-las nos planos futuros da
cidade. O resultado foi a criação de um site, que conta com manifestos e mapeamento produzidos a partir
de cerca de 55 mil contribuições dadas por crianças e adolescentes para projetos como o Planejamento
Estratégico 2021-2024 e o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio.
Acesse o site no link abaixo:
Participação Infantil

Diante da necessidade de criar e fortalecer as estratégias de combate à violência contra
meninas e adolescentes, ninguém melhor do que elas mesmas para informar as
demandas prioritárias das ações de prevenção. A criação de espaços seguros e
acolhedores para a troca de ideias com meninas e adolescentes, por exemplo, é uma
iniciativa capaz de enriquecer, em muito, o trabalho das instituições e das comunidades,
reconhecendo lideranças locais, identificando demandas específicas e estreitando o
vínculo com este público.
Por isso, reafirmamos a importância de enxergar a juventude como fortalecedora das
políticas públicas e não apenas receptora ou público-alvo. Vale lembrar que os/as jovens
podem e sabem falar por si, e protagonizam diversos movimentos de desconstrução dos
estereótipos e paradigmas vigentes. A juventude está hoje à frente de debates
importantes para o tema da violência de gênero, a exemplo das conversas sobre
masculinidades, convenções de gênero e novas dimensões da sexualidade.
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As estratégias de prevenção precisam ser capazes de dialogar com esta geração e, para
isso, se faz necessária a articulação constante com ela, fortalecendo os laços de
pertencimento e confiança que fazem o usuário recorrer à rede quando necessário.
Procure realizar iniciativas que dialoguem com os jovens do seu território e os coloquem
como protagonistas.

FICA A DICA
Projeto Sem Vergonha
Fruto de uma parceria entre o Instituto Promundo, o Grupo Gestor Estadual do Rio de Janeiro no Programa
Saúde e Prevenção na Escola e a SEEducRJ, o Projeto Sem Vergonha reúne a experiência de iniciativas
desenvolvidas por educadores que trabalham a temática da sexualidade.
O projeto foi lançado inicialmente no formato de campanha, no ano de 2013, em nove escolas da Rede
Estadual de Educação do Rio de Janeiro. No Colégio Estadual Júlia Kubitschek a receptividade foi grande, e
hoje engaja cerca de 30 jovens do Ensino Médio por ano, que se tornam multiplicadores do projeto na
escola.
De acordo com o site, “Estes jovens mobilizadores participam de oficinas de sensibilização em gênero,
saúde sexual e saúde reprodutiva, ISTs/Aids, oficinas para criação de estratégias de comunicação para
disseminação das mensagens e materiais das campanhas “Sem Vergonha” e “Saúde Ambiental”. Entre as
ações previstas estão planos de ações, reuniões, gincanas, rodas de conversa, flashmob, esquetes teatrais, e
apresentações em seminários, exposições, encontros, sábados solidários etc..”
Acesse, no link abaixo, o site do Projeto Sem Vergonha desenvolvido no Colégio Estadual Júlia Kubitschek:
Projeto Sem Vergonha CEJK

POR DENTRO DA LUTA PELA PAZ!
Jovens Mobilizadores / CRIAndo Rede
Em meio ao contexto da pandemia do novo coronavírus, a Luta pela Paz, em parceria com o UNICEF, Redes
da Maré e Observatório de Favelas realizou, na Maré, o projeto CRIAndo Rede: proteção à vida de crianças
e adolescentes.
Uma das ações do projeto foi a dos Jovens Mobilizadores. Com o uso da metodologia de pares, promoveuse um espaço de fortalecimento mútuo entre os jovens participantes.
Através de encontros online, oficinas e atividades, foi estabelecida uma dinâmica de mobilização, cujo
propósito era potencializar o jovem no próprio território para se tornar um/a promotor/a de saúde mental
entre os pares. Entre as estratégias de promoção criadas, estavam o compartilhamento de informações nas
redes, a elaboração de oficinas, feitas de jovens para jovens, e a realização de vídeos chamados Crias da
Quarentena.
Assista ao vídeo da jovem mobilizadora Rayanne Felix sobre a autoestima da mulher preta:

Crias na Quarentena - Ep. 13
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A participação dos homens na prevenção

É sabido que homens ocupam, historicamente, o lugar de autores de violência contra
mulheres, meninas e adolescentes. Por isso, é importante que eles integrem as estratégias
de prevenção, principalmente aquelas voltadas à conscientização, pois não tem como se
falar em enfrentamento à violência sem engajar seus autores.
Conforme descrevemos no capítulo anterior, homens e mulheres são socializados a partir
de convenções e estereótipos baseados em nosso sexo biológico. A masculinidade, que é
construída desde a infância, estabelece lugares de privilégios para o gênero masculino,
seja na família, seja nas relações de trabalho e na sociedade em geral. Entre as
convenções que compõem a construção dessa masculinidade está a ideia de que a
violência pertence naturalmente ao universo e ao modo de ser masculino. Dessa forma, o
que se vê, muitas vezes, é uma predisposição latente para exercer a masculinidade
através do uso da violência.
Como resultado disso, temos a dificuldade do homem se engajar na luta contra a
violência de gênero, uma vez que ela faz parte da identidade masculina que lhe foi
ensinada. Assim, ações de conscientização e desconstrução de uma identidade machista
também podem ser consideradas estratégias de prevenção à violência. Rodas de
conversa, seminários e cineclubes voltados para o tema podem ser grandes aliados das
campanhas de proteção de meninas e adolescentes.

FICA A DICA
Reprodução da cultura machista no entretenimento infantil
Assista abaixo o vídeo da dupla Sandy e Junior interpretando a música “Maria Chiquinha” quando tinham
apenas 8 e 9 anos de idade. A canção, que descreve um relacionamento marcado pelo ciúme, intimidação e
ameaça de violência, ganha ares de brincadeira ao ser cantada pela dupla infantil e, assim, foi cantada por
diversas crianças e famílias que acompanharam a dupla durante anos.
O fato mostra como a violência de gênero vem sendo reproduzida como uma espécie de norma social,
fazendo com que a violência contra meninas seja, também, naturalizada e difundida desde a infância.
Sandy e Jr Maria Chiquinha Cube do Bolinha 1992

No entanto, já é possível notar o surgimento de movimentos encabeçados por homens
que visam à ruptura com as convenções de gênero. Coletivos de homens que se reúnem
com o propósito de promover a equidade são cada vez mais comuns e importantes, pois
provocam reflexões sobre o modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade.
Sabendo que a violência contra as mulheres é, muitas vezes, concomitante à violência
contra crianças e adolescentes, entendemos esse tipo de iniciativa como uma boa prática
de prevenção.
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No que se refere às meninas e adolescentes, os grupos com homens precisam incluir
debates sobre paternidade e cuidado, objetivando a aproximação e participação
masculina na convivência cotidiana com as filhas.
Outro tema importante são as consequências e possíveis abusos decorrentes do
relacionamento entre homens adultos e adolescentes, muitas vezes, normalizados pela
figura da “novinha” reproduzida no imaginário coletivo. Ainda que a adolescente
demonstre interesse afetivo em um homem, espera-se que ele se dê conta da
responsabilidade que possui, enquanto adulto e saiba reconhecer que a adolescente está
em estágio de desenvolvimento.
Nesse sentido, é fundamental que homens protagonizem campanhas pela erradicação da
violência e contribuam para a sensibilização desse grupo, buscando a revisão de práticas
violentas e o engajamento na prevenção.

FICA A DICA
INICIATIVAS VOLTADAS PARA HOMENS
Promundo
O Promundo é uma organização da sociedade civil brasileira que busca promover a igualdade de gênero e
a prevenção da violência com foco no envolvimento de homens e mulheres na transformação de
masculinidades. Abaixo, descrevemos alguns programas sobre masculinidades.

Instituto Promundo
PROGRAMA P - MANUAL PARA O EXERCÍCIO DA PATERNIDADE E DO CUIDADO - PROMUNDO:
O Programa P é um manual que se destina a criar espaços seguros para o diálogo com os pais, por meio de
espaços que lhes permitam refletir sobre suas preocupações, dúvidas, necessidades e interesses sobre a
paternidade.

Programa P - Manual para o exercício da paternidade e do cuidado

CARTILHA FORTALECER AS PATERNIDADES RESPONSÁVEIS E PARTICIPATIVAS A PARTIR DO
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) : PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ (PCF) / PROMUNDO
O objetivo da Cartilha é de ser um instrumental político e pedagógico que contribua para potencializar a
atenção e o atendimento das paternidades nos cuidados com as crianças nas primeiras infâncias,
principalmente, a partir da atuação das equipes do SUAS.

Cartilha Paternidades Responsáveis e Participativas

MEMOH
O MEMOH é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletirem, em conjunto, sobre seu
comportamento por meio de grupos, produção de conteúdo e serviços de consultoria voltados para o
ambiente corporativo. Tem como objetivo promover a equidade de gênero fazendo o homem refletir sobre
seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade.

MEMOH
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Campanha do Laço Branco - Homens pelo fim da violência contra mulher
O dia 06 de dezembro é dedicado à Campanha do Laço Branco que marca a mobilização dos homens e
integra os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Campanha do Laço Branco

Coletivo Pais Pretos Presentes
Pais Pretos Presentes é um coletivo de homens focado na temática da paternidade a partir de uma
perspectiva racial, tendo como objetivo a quebra de estereótipos e o resgate de práticas ancestrais negras.
Hoje o grupo realiza mobilizações acerca de temas que envolvem gênero, raça e paternidade, através da
elaboração de textos, produção de eventos e encontros online.

Pais Pretos Presentes

É importante lembrar que as masculinidades são múltiplas e o grupo social dos homens
não é homogêneo. O modelo atual de masculinidade não só inferioriza as mulheres,
como outras formas de masculinidade que não se encaixam no modelo. Isto porque,
embora a questão da masculinidade esteja inserida no debate das relações de gênero, ela
também está marcada pelas diferentes experiências de vida desses homens, pautadas
pela raça, sexualidade, território e deficiência, por exemplo.

POR DENTRO DA LUTA PELA PAZ!
Zona Nossa
O projeto Zona Nossa, iniciativa do UNICEF e da Luta pela Paz, foi realizado na Maré e na Pavuna, duas
comunidades localizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro, para produzir metodologias e fluxos de atenção
e cuidado de crianças, adolescentes e jovens em situação de violência nesses territórios.
Uma das ações foi o envolvimento de 40 jovens em atividades de produção de conteúdo e mobilização
acerca das temáticas de raça, gênero e violência para o fortalecimento de uma comunidade de cuidado e
proteção.
Com o objetivo de promover um espaço seguro de escuta e acolhimento, a primeira turma foi composta só
de jovens mulheres que compartilharam suas experiências e propostas de transformação local.
A segunda turma, composta por jovens homens, teve como foco o tema das masculinidades negras. As
dinâmicas propostas resultaram na produção de conteúdos de mídia que traziam a temática de gênero pela
perspectiva dos meninos negros.
Ao final, os dois grupos se uniram para gravar, divulgar e executar o Podcast e Websérie Zona Nossa, que se
tornaram plataformas de mobilização e compartilhamento de saberes sobre os variados debates que
interseccionam raça e gênero.
Para saber mais, acesse os links abaixo:

MOBcast | Podcast on Spotify

Zona Nossa - YouTube
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2.3 O PAPEL DAS REDES NA PREVENÇÃO

a

A rede interpessoal e o fortalecimento dos vínculos familiares

As compreensões sobre família já passaram por muitas transformações, ao longo do
tempo, de tal modo que precisamos nos referir a este conceito no plural: famílias. Novos
padrões, tecnologias e mudanças culturais alteram o seu contorno e modificam a ideia
tradicional, biológica ou sagrada de família.
Independente de todas as transformações, a família é o primeiro espaço de socialização
para seus membros. Ela funciona como um núcleo que troca informações com o “meio
externo” e realiza a mediação entre os seus integrantes e a sociedade. Essa tradução
social é responsável pela consolidação dos diversos valores, crenças, sentimentos e
práticas que regem o cotidiano familiar.
Dentro dela, também vigoram os papéis sociais que vimos no capítulo anterior, definidos
por marcadores que revelam hierarquias sociais, como o gênero. Diante disso, podemos
entender a família como um elemento complexo, que compreende a dimensão do
cuidado e da proteção, mas, ao mesmo tempo, pode ter a sua dinâmica marcada por
conflitos, desigualdades e reprodução de violências.
Com isso, identifica-se a família como elemento central nas estratégias de
acompanhamento dos casos de violência contra meninas e adolescentes. Ao nos
aprofundarmos em um caso, é comum identificar que a violência é um elemento que faz
parte do cotidiano familiar, nos fazendo entender que toda a família se encontra em
situação de violência quando uma jovem sofre algum tipo de violência intrafamiliar.
Em muitos casos, outras mulheres da família também sofrem violência doméstica, como a
mãe, avó ou tia da jovem, fazendo com que a criança vivencie todo um contexto de
violência. Dados do 180 revelam, por exemplo, que a violência contra mulheres
frequentemente ocorre na frente de seus filhos, situação que se agravou ainda mais
durante a pandemia.
Como sabemos, temos à disposição uma rede especializada na proteção de crianças e
adolescentes, que acompanha os casos de acordo com fluxos convencionados pela
prática profissional, efetivados no cotidiano a partir das relações estabelecidas entre as
instituições. Com isso, é preciso ter em mente que o fluxo de atendimento aos casos de
violência figura como uma teia viva, que se encontra em permanente construção e
disputa.

³http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-do-ligue-180-revelam-que-a-violencia-contra-mulheres-acontece-com-frequencia-ena-frente-dos-filhos/
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Infelizmente, ainda não existem políticas especializadas em gênero no fluxo de
atendimento a crianças e adolescentes, motivo pelo qual reforçamos que esse público
sofre com um furo na rede institucional, carecendo de políticas públicas focadas na
interseção entre gênero e faixa etária.
No entanto, uma vez que consideramos que toda a família está inserida em contexto de
violência quando uma jovem sofre violação de direitos, é importante, também, atentar
para o cenário da violência contra a mulher, que por estar acima dos 18 anos, pode
acionar a rede de atendimento voltado para este público. Com isso, é importante que as
diferentes políticas públicas dialoguem e se complementem, ouvindo e inserindo a
população na formulação das mesmas.

FICA A DICA
Políticas públicas de apoio a mulheres em situação de violência
Fazendo frente ao agravamento das denúncias de violência contra a mulher durante a pandemia de
Coronavírus, surge a cartilha “Enfrentamento às violências de gênero”, produzida pela Secretaria Especial
de Políticas e Promoção da Mulher do Estado do Rio de Janeiro.
Neste documento, tanto os/as cidadãs como os/as profissionais engajados nas ações de proteção às
mulheres, podem se informar acerca do funcionamento da Rede de Enfrentamento à Violência e das
principais ações dos equipamentos de atendimento especializado.
Acesse no link abaixo a cartilha “Enfrentamento às violências de gênero”:

Enfrentamento às violências de gênero

Desde 1994, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu que família “É gente
com quem se conta”, uma nova interpretação de família surgiu. Este entendimento está
contido em documentos importantes como a Política Nacional de Assistência Social:
“podemos dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um conjunto de
pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade”
(PNAS, 2004, p.42).
Com isso, a família passou a ocupar a centralidade das ações da política de assistência
social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias,
provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e
protegida.
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Os artigos 226 e 227 da Constituição Federal informam, ainda, que o Estado precisa
oferecer condições objetivas para a efetivação da proteção social. Ou seja, condições de
trabalho com remuneração digna que permitam moradia segura e saudável, segurança
alimentar, acesso aos serviços de acompanhamento na saúde básica e saúde mental e,
por fim, acesso ao direito fundamental da educação. Direitos básicos não atendidos
agravam situações de estresse que, por sua vez, podem ser disparadores de violência nas
famílias.
Com base nestas normativas, podemos afirmar que não se pode responsabilizar a família
de modo isolado pela proteção das crianças e adolescentes. Olhares precipitados e
descuidados da realidade podem levar a avaliações estigmatizantes e preconceituosas,
rotulando a família como “negligente” ou “desestruturada”, como se a mesma pudesse ser
culpabilizada individualmente pelo acesso que possui a tais direitos.
Para se configurar uma situação de negligência, é necessário que a família não cumpra
seu papel protetivo tendo as condições de fazê-lo. Por isso, é muito importante a reflexão
acerca dessa ideia comumente reproduzida de “família desestruturada”. Na maioria das
vezes, em que esse termo é empregado, ele se refere às famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e precarização, não tendo condições de assumir papéis
que a sociedade julga necessários em uma família.
Essas famílias necessitam de apoio, proteção e acesso a direitos, além da compreensão
de que o julgamento direcionado a elas, muitas vezes, deriva de um conceito limitado e
moralizado de família.
As famílias, brasileiras e do mundo, são múltiplas, por isso, ressaltamos a importância de
ações preventivas junto a elas, focando no fortalecimento dos vínculos para que meninas
e adolescentes recebam atenção e cuidado, assim como seus familiares e responsáveis.
A atuação em rede focada nas famílias se mostra bastante eficaz na prevenção à
violência contra meninas e adolescentes. Escolas, serviços de saúde, equipamentos da
assistência social e outros serviços que atendem famílias diretamente possuem a
oportunidade de conhecê-las melhor, observar suas dinâmicas e desenhar um plano de
acompanhamento complementar de acordo com o serviço ou política pública ofertada.
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FIQUE LIGADO!
Atenção ao pré-julgamento
Existem dois obstáculos comumente encontrados por profissionais na realização do trabalho de prevenção
com as famílias. Eles dizem respeito ao emprego dos nossos valores pessoais durante as ações de
atendimento dos casos, e exigem atenção. São eles:
1. Supor a existência de uma família ideal sem a presença de conflitos.;
2. Julgar as famílias através dos seus próprios valores e ideais, desconsiderando suas especificidades,
identidades e arranjos.
Para superar esses obstáculos, é fundamental que cada profissional escute a família, perguntando como ela
define seus problemas, seus anseios e, principalmente, seus recursos, construindo conjuntamente com ela
estratégias que façam sentido naquele contexto e território. Um ponto de partida interessante é avaliar os
fatores de risco e os fatores de proteção desse grupo familiar, levando em conta os marcadores sociais que
incidem sobre ele.

FICA A DICA
Boas práticas no trabalho de prevenção junto às famílias
Procure conhecer e criar vínculos com as famílias, meninas e adolescentes do território;
Verifique e observe se elas podem estar em situação de risco: isoladas, ausentes da escola, sem acesso
aos serviços de saúde, com histórico de violência doméstica, uso abusivo de substâncias psicoativas
pelos adultos da família, etc.;
Crie com a família e a rede de apoio respostas conjuntas para as violações e estratégias de proteção
para os riscos eminentes;
Lembre-se que, em caso de necessidade, existem espaços seguros de escuta, inclusão e acolhimento
com garantia de anonimato das denúncias.

b

A rede comunitária e suas estratégias coletivas de prevenção

Muitas vezes, trabalhamos em territórios vulnerabilizados, afetados por violências, com
forte escassez de políticas públicas, serviços e instituições, entretanto, o mesmo território
revela inúmeras potencialidades e possibilidades de atuação.
O território é vivo, está em constante transformação e vai além dos contornos
geográficos, pois contém as relações sociais construídas comunitariamente pelas pessoas
que o habitam. Nele coexistem tensões, resistências, diversidades, histórias de luta e afeto
que são capazes de gerar muitas oportunidades de ação no que diz respeito à prevenção
e enfrentamento da violência contra meninas e adolescentes.
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Nesse sentido, é fundamental que se olhe para o território sob o paradigma da potência,
buscando nele as possibilidades de proteção das meninas e adolescentes. Para fazer um
trabalho de prevenção comunitário, é preciso estar em contato com os atores locais,
trocando experiências, ouvindo e dialogando.

POR DENTRO DO CURSO MENINAS & ADOLESCENTES
Matriz F.O.F.A
A metodologia do curso “Meninas & Adolescentes - boas práticas e ferramentas para o enfrentamento à
violência” contou com o preenchimento da Matriz F.O.F.A, que é um instrumento de análise dos pontos
fortes e fracos de uma organização, projeto ou empresa. Caso você e sua equipe encontrem dificuldades na
elaboração de estratégias de prevenção junto à comunidade, a matriz F.O.F.A pode ser uma grande aliada
no desenvolvimento do olhar para o território a partir de suas potências, possibilidades e parcerias
disponíveis.
No contexto da violência contra meninas e adolescentes, recomendamos que seja preenchida pela equipe
empenhada na estratégia de prevenção, buscando os fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos
(Ameaças e Oportunidades) que influenciam no projeto ou território em questão.
Acesse no link abaixo o Modelo de Matriz F.O.F.A utilizado na formação, e também um exemplo preenchido,
resultado da dinâmica realizada com uma das turmas do curso.

Ferramenta - Matriz F.O.F.A

Considerando que existe uma relação muito importante entre território, redes e cuidado,
precisamos situar onde e como a instituição, serviço, associação ou coletivo, ao qual você
pertence, pode se inserir e ajudar a produzir estratégias de prevenção e enfrentamento à
violência.
Para realizar estratégias de prevenção coletiva, algumas etapas são necessárias:

1

Mapear os fatores de risco do território, ou seja, os aspectos que podem conferir vulnerabilidade
e favorecer situações de violência para meninas e adolescentes.
Exemplos: ausência de atividades no contra-turno escolar, grande número de famílias em situação de
violência ou trabalho infantil, inexistência de equipamentos de saúde, baixa articulação entre os serviços
da rede, escolas em situação precária.
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2
3
4

Mapear os fatores de proteção do território, isto é, as circunstâncias favoráveis, potências e atores locais
que podem ser aliados na prevenção da violência contra meninas e adolescentes.
Exemplos: Organizações da sociedade civil, moradores, projetos sociais, grupos de teatro, coletivos de
mulheres, jovens, movimentos sociais, lideranças comunitárias, produtoras e produtores culturais,
educadoras e educadores sociais, influenciadoras e influenciadores digitais. Enfim, agentes que já estão
ou que possam se engajar na causa.

Mobilizar os atores mapeados: a mobilização comunitária reúne os agentes que, por sua vez, incluem este
debate nas atividades coletivas que já realizam. É uma força a favor da proteção de meninas e
adolescentes, que pode inserir o tema da violência na pauta de outros eventos comunitários.
Engajar a comunidade, multiplicar boas ações, refletir e gerar diálogos entre pessoas que pensam
diferente são boas formas de desconstruir convenções e preconceitos que reproduzem a violência,
ajudando, assim, a fortalecer a proteção de meninas e adolescentes.

Construir agendas e ações em conjunto: dos encontros e reflexões realizados na etapa anterior, podem
surgir diferentes estratégias de prevenção.
Esquetes teatrais, vídeos, eventos comunitários, campanhas são exemplos de estratégias que sensibilizam
e abrem diálogos sobre o tema que queremos trabalhar. Esse tipo de estratégia pode acontecer dentro do
território, em diferentes espaços de articulação, como também se expandir para espaços como fóruns
instituídos de discussões de políticas públicas, como os conselhos de direitos.

FICA A DICA
Fatores de risco e proteção
Fatores de risco: são os elementos (situação, condição ou aspecto) que aumentam a possibilidade de
ocorrer violência, reincidência ou violências letais. Os fatores de risco podem ser estáticos (inerentes à
violência estrutural, por exemplo) quando não podem, ou são difíceis de serem alterados, e dinâmicos
quando podem ser alterados. Cabe lembrar que fatores de risco não causam a violência ou a tornam
inevitável.
Fatores de proteção: são recursos pessoais ou sociais que atenuam ou neutralizam o impacto do risco. Os
riscos iminentes verificados na avaliação de risco devem ser mediados com estratégias adequadas de
proteção para evitar que ocorra uma nova violência ou que aumente a gravidade da situação. Para tanto,
recursos pessoais, rede de apoio pessoal, e recursos institucionais devem ser mobilizados.

A rede comunitária tem a vantagem da proximidade cotidiana que estimula uma relação
de confiança para abordar assuntos envolvidos em tabus, como a violência contra
meninas e adolescentes. Ao mesmo tempo, estimula a participação daquelas e daqueles
que se interessam pelo assunto.

PÁGIN A 40

GUIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES

POR DENTRO DA MARÉ!
A Rede de Apoio a Mulheres da Maré
Na Maré, existem diversos espaços de articulação temáticos, como educação, saúde mental, drogas,
segurança pública e mulheres, que vamos usar aqui como exemplo. A articulação de diversos atores do
território dentro desses espaços é uma potencialidade da Maré, um elemento que favorece as dinâmicas de
proteção dos moradores do território como um todo.
Em Abril de 2020, a Luta pela Paz, preocupada com o aumento de casos de violência contra mulher por
conta do isolamento social, iniciou um processo de mobilização de diferentes serviços, organizações e
projetos para construir estratégias conjuntas de atenção às mulheres da Maré, dando origem à RAMM, Rede
de Apoio a Mulheres da Maré.
Como primeira ação, a rede construiu um fluxo de atendimento a mulheres em situação de violência com o
objetivo de instrumentalizar profissionais das instituições localizadas na Maré em como lidar com casos de
violência de gênero.
A partir disso, a rede passou a fazer formações, estudos de caso, encontros temáticos e reuniões, se
tornando um importante espaço de reconhecimento dos atores locais e troca de informações sobre as
dinâmicas de funcionamento de serviços.

FICA A DICA
Utilize espaços de articulação para:
Conhecer organizações e serviços do território que atuem no mesmo tema;
Se aproximar dos profissionais de referência de cada serviço e criar fluxos de encaminhamento;
Ter uma visão integrada de todos os serviços sobre as questões levantadas;
Promover formações integradas para que sua equipe tenha oportunidade de trocar com profissionais de
outras instituições.
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c

A rede intersetorial e o princípio da integralidade

Quando mencionamos a rede Intersetorial, estamos falando dos diferentes equipamentos
das políticas públicas setoriais (saúde, educação, assistência, habitação, segurança
alimentar, defesa de direitos), que são orientados e regidos por suas respectivas leis e
normativas.
Os elementos que formam a rede são diversos entre si, estando as suas estruturas e
competências sempre interligadas às especificidades do território em que estão inseridos.
Assim, a rede intersetorial abrange a rede comunitária local e fundamenta um conjunto
de parcerias que interagem para ampliar a proteção social, visando atender à
complexidade das demandas de cada caso.
Prevenir violências e proteger meninas e adolescentes pressupõe planejar e intervir
tendo em vista os princípios da intersetorialidade e integralidade.

FIQUE LIGADO!
Princípios da Integralidade e Intersetorialidade
Intersetorialidade e integralidade são princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na
Norma Operacional Básica (NOB-SUAS, 2012). A intersetorialidade se refere à interação entre as políticas
públicas de diferentes setores, envolvendo seus serviços e profissionais, cuja finalidade é a integralidade da
atenção à população, diante da necessidade dos serviços se complementarem.
Para que a rede se torne efetiva são necessários a interação e o comprometimento das diversas políticas
públicas setoriais e não a responsabilização de apenas uma delas para sua promoção.

Pode parecer simples, mas efetivar a intersetorialidade é desafiante diante da tradição da
nossa esfera pública de atuar setorialmente na elaboração de respostas às necessidades
da população. Articular organicamente em torno da demanda da violência é mais do que
acumular instituições. É preciso envolver a interdisciplinaridade de profissionais com suas
formações e experiências. Pressupõe, também, pensar junto e “borrar” as fronteiras entre
os saberes.
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FIQUE LIGADO!
Pesquisa Violência contra meninas e adolescentes na Maré
No processo de escuta dos profissionais que realizam atendimento de crianças e adolescentes vítimas de
violência, a articulação entre a rede intersetorial e os atores da rede comunitária foi apontada como fator
crucial para a garantia do bom funcionamento dos equipamentos sociais. O relato a seguir reforça esta
ideia:

(...) a gente está articulando com a Secretaria da Mulher, é pensar uma formação
para as redes de atendimento, 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 proteção e sofrer
uma nova violência.

(Profissional integrante da rede comunitária da Maré)

O trecho acima expõe a articulação entre diferentes secretarias como estratégia de prevenção à violência
institucional sofrida por meninas e mulheres, problema identificado como frequente por integrantes da
rede comunitária da Maré. Com isso, a pesquisa destacou a necessidade de maior diálogo entre as políticas
sociais e os equipamentos no território. Ainda neste cenário, a intersetorialidade foi trazida como conceito
chave para abordar os protocolos de atendimento a meninas e adolescentes vítimas de violência, pelo
potencial de promover uma conexão com a rede de atendimento à mulher.
Para acessar a pesquisa completa, clique no link abaixo:
link

Além das organizações que compõem a rede comunitária, existem diversas outras
instituições da rede intersetorial que estão presentes ou são referências para o território
onde atuamos profissionalmente. Como exemplo, citamos: Unidade Básica de Saúde
(UBS), Escolas, Conselho Tutelar (CT), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), Delegacia Especializada, Núcleos de Defesa e Conselhos de Direitos.
No âmbito da prevenção, os equipamentos da rede de proteção social básica, executada
pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) apresentam grandes oportunidades de trabalho em rede com as famílias.
No âmbito da esfera pública, entendemos como rede de proteção, a própria rede
Intersetorial em sua dimensão protetiva, isto é, os serviços responsáveis pelo
acolhimento, atendimento e cuidado das vítimas.
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A rede intersetorial também opera para organizar, mobilizar e estimular a própria rede.
Nesse sentido, uma boa prática muito comum é a realização de grupos de trabalho (GTs)
que, articulados intersetorialmente, dedicam-se a sistematizar ações, encontrar lacunas e
‘gargalos’ e normatizar fluxos. As redes de serviços dos territórios são espaços
importantes de sociabilidade política, sendo os GTs uma ótima estratégia de articulação
entre os equipamentos públicos, mas, também, entre estes e as organizações da
sociedade civil.

FICA A DICA
Boas práticas de articulação em rede
Para efetivar, na prática, os princípios da integralidade e intersetorialidade, deixamos aqui 5 dicas que você
pode usar no seu dia a dia.
Produza encontros plurais para as diferentes categorias profissionais que compõem a rede, que, por sua
vez, serão agentes multiplicadores para as famílias;
Convide profissionais com acúmulo de experiências sobre violências, gênero, famílias, direitos humanos
de meninas e adolescentes para informar e refletir na organização em que você trabalha;
Mapeie as instituições que atendem famílias diretamente e busque apoio;
Planeje eventos nas escolas com jovens mobilizadores, multiplicando, por meio de uma linguagem
comum, a importância da proteção de meninas e adolescentes;
Extrapole os espaços físicos das instituições e serviços, expandindo a atuação para os lugares comuns
do território como praças, quadras, ruas e campos.

FIQUE LIGADO!
A rede intersetorial de apoio a crianças e adolescentes
O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente tem por objetivo assegurar e fortalecer a
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Chamamos de Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente a integração das instâncias
governamentais e da sociedade civil que atuam na aplicação das leis específicas para esse segmento da
população, através dos mecanismos de promoção, defesa e controle dos direitos humanos da criança e do
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.
Acesse no link abaixo um documento produzido pela Luta Pela Paz, que resume as principais redes e
serviços que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Compilado Sistema de Garantia de Direitos
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CAP.

O QUE FAZER QUANDO
A VIOLÊNCIA JÁ ACONTECEU?

No capítulo 1, apresentamos alguns conceitos importantes para pensarmos o
enfrentamento à violência contra meninas e adolescentes. Em seguida, abordamos a
importância do fortalecimento das redes pessoais, comunitárias em articulação com as
políticas intersetoriais para pensar ações de prevenção.
Neste capítulo final, vamos refletir sobre o que fazer quando a violência já aconteceu.
Isso inclui analisar três dimensões:
1. amparo legal nos processos de escuta e fluxos;
2. boas práticas de atendimento às vítimas;
3. responsabilização pela autoria da violência.
3.1 EM SE TRATANDO DA VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES, EM QUAIS
LEIS E NORMATIVAS ESTAMOS RESPALDADAS?
O atendimento e acompanhamento de meninas e adolescentes em situação de violência
é orientado por algumas legislações importantes que destacamos abaixo. Ressaltamos
que as leis e normativas na área da Infância e Juventude representam conquistas e são o
resultado do trabalho em conjunto de forças sociais como: a ação dos movimentos
sociais, os estudos acadêmicos e os trabalhadores das políticas públicas.
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CDC)
Instrumento internacional de direitos humanos adotado pela Organização das Nações
Unidas (ONU), ratificado por 196 países. A convenção trata de um amplo conjunto de
direitos individuais e especiais para as crianças dada a sua condição peculiar de
desenvolvimento. A CDC representou uma mudança de paradigma na história e
contribuiu para reforçar outras leis e normativas.
Estatuto da Criança e do adolescente (ECA)
É uma marco legal que dispõe sobre a proteção integral de crianças e adolescentes sem
qualquer tipo de discriminação. Ademais, ele descreve os órgãos que compõem o Sistema
de Garantias de Direitos (SGD) de crianças e adolescentes e atuam no enfrentamento à
violência contra crianças e adolescentes.
Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes
Foi consolidado pela Resolução 113, posteriormente, revista e reforçada pela Resolução
117 do Conselho Nacional de Direitos de Criança e do Adolescente (CONANDA), se
organiza em três eixos:
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PROMOÇÃO DE DIREITOS:

DEFESA DE DIREITOS:

Estabelece a política
articulada de atendimento a
crianças e adolescentes e
tem como perspectiva evitar
a violação de direitos;

Organiza a proteção legal dos
direitos e liberdades de crianças
e adolescentes, atuando na
responsabilização dos agentes
violadores e exigindo a garantia
dos direitos;

CONTROLE SOCIAL DA
PROMOÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS:
Contribui na formulação,
acompanhamento,
avaliação e monitoramento
das políticas públicas de
proteção.

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.
A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)⁴ Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher. O foco dessa lei é a violência de gênero, por isso,
garante proteção para todas as mulheres, independente de marcadores sociais, inclusive
a idade. Portanto, é um dispositivo que pode ser acionado pela rede de proteção nos
casos de violência contra meninas e adolescentes.
Ainda assim, sabemos que existem questões culturais, políticas e metodológicas a serem
superadas no atendimento às vítimas de violência, principalmente, quando falamos de
adolescentes próximas à maioridade. Ainda existe, em alguns equipamentos, resistência
em enquadrar violências contra meninas e adolescentes nesta lei. No entanto, ela é um
instrumento à disposição das autoridades policiais e judiciárias, especialmente, diante de
casos de maus-tratos, abusos sexuais e agressões sofridas por parte de companheiros ou
companheiras de adolescentes.
Ainda com base neste dispositivo, profissionais que tenham em mãos um caso de
violência contra meninas e adolescentes, podem recorrer aos Centros de Referência de
Atendimento às Mulheres para orientações e estudos de caso. Por oferecerem
atendimento especializado, esses centros figuram, não apenas como porta de entrada das
vítimas na rede intersetorial, mas como referências para ampliação do debate de gênero
dentro da rede, representando, assim, uma articulação que enriquece o
acompanhamento.

⁴ jusbrasil.com.br/artigos/121814467/violencia-domestica-contra-menina-e-competente-o-jvdfm
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FIQUE LIGADO!
Centros de Referência de Mulheres do Estado do Rio de Janeiro
O CEDIM (Conselho Estadual dos Direitos da Mulher) elaborou uma lista com os Serviços Especializados de
Atendimento à Mulher em situação de violência doméstica e familiar no Estado do Rio de Janeiro. São
espaços de acolhimento e acompanhamento psicológico e social, além de fornecerem orientação jurídica e
encaminhamento para serviços médicos ou casas abrigo.
Centros Especializados de Atendimento à Mulher em Situação de Violência
O departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo realizou
um protocolo de atendimento para a rede especializada de mulheres.
Protocolo de Orientação para Atendimento Especializado à Mulheres em Situação de Violência

Ocorre que muitas meninas e adolescentes vivenciam a violência em circunstâncias que
não conseguem pedir ou contar com o apoio de um adulto para prosseguir com a
denúncia. Em 17 de maio de 2012, foi instituída uma legislação que estabelece o prazo de
20 anos, após a vítima completar 18 anos, para que a mesma possa ingressar com uma
ação penal contra o autor do abuso.
A Lei nº 12.650/2012 (Lei Joanna Maranhão) altera o Código Penal modificando as regras
de prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes. Isso significa que
meninas e adolescentes que sofreram violências sexuais em qualquer fase de suas vidas,
podem denunciar tais situações quando completam 18 anos. O prazo de prescrição de
abusos sexuais passa a contar a partir da maioridade e da autonomia reconhecida
legalmente para a realização da denúncia.

FIQUE LIGADO!
Violência sexual
Violência sexual é o termo que abrange situações de abuso sexual e exploração sexual. Segundo o artigo
217-A do Código Penal (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009), qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso
envolvendo crianças menores de 14 é considerada estupro de vulnerável. A lei entende que, para a
configuração deste crime, são irrelevantes a experiência sexual ou o consentimento da vítima menor de 14
anos.
Ao trazer o delito de estrupo de vulnerável para o ordenamento jurídico, a Lei no 12.015/2009 encerra
dúvidas relacionadas à presunção de violência, nos casos das vítimas menores de 14 anos. Anteriormente
usado, o termo presunção levava a inevitáveis questionamentos, como: “E se houvesse consentimento?”; “E
se existisse relação de namoro entre autor e vítima?”. Neste sentido, a lei é considerada um avanço para a
proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, visto que agora o critério de avaliação é objetivo
(idade), e não mera presunção (que, por natureza, é subjetiva).
Vale ainda lembrar que, no Brasil, as principais vítimas de violência sexual são as meninas. Em 2020, foram
notificados 8.059 casos de abuso sexual contra meninas e 1.273 casos contra meninos. São números
alarmantes, principalmente, quando levada em conta a questão da subnotificação de casos de violência,
deixando aberta a possibilidade desses índices serem ainda maiores.
⁵ https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia
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Por fim, apresentamos as normativas que dispõem sobre a escuta para vítimas ou
testemunhas de violência.
A Lei n.º 13.431/2017, regulamentada pelo Decreto n.º 9.603/2018, estabelece princípios e
fluxos de atuação no caso de identificação de situações de violência. Essa normativa
dispõe, ainda, sobre os diferentes tipos de escuta para crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, como podemos observar no quadro abaixo.
DEPOIMENTO ESPECIAL

OBJETIVO
DA ESCUTA

QUEM
ESCUTA

ESCUTA ESPECIALIZADA

Coletar provas e identificar
elementos para
compreender o fato e
responsabilizar atores
envolvidos

Acolher a criança ou
adolescente e identificar
suas necessidades de
apoio

Sistema de Justiça
(profissionais treinados
seguindo um protocolo de
escuta)

Rede de Proteção
(profissionais treinados)

Sobre a escuta especializada é importante destacar que somente profissionais da Rede de
Intersetorial, qualificados para tal, podem realizar a escuta especializada para fins de
acolhimento, identificação e classificação de risco para realização das estratégias de
proteção. Ela não tem a função de produzir provas para a investigação.
O depoimento especial, por sua vez, é realizado em âmbito policial ou judicial e tem a
finalidade de produção de provas. Ambos demandam capacitação profissional na sua
execução para fins de acolhimento, identificação e classificação de risco para realização
das estratégias de cuidado.

FIQUE LIGADO!
Depoimento Especial e Escuta Especializada
Para entender melhor a diferença entre depoimento especial e escuta especializada, assista o vídeo abaixo
do Canal Proteja:
Depoimento Especial e Escuta Especializada
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3.2 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS MENINAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA
Idealmente, a deflagração da violência se desdobra nas seguintes ações: denunciar a
violência para que a mesma cesse; verificar se há risco e afastar da convivência com o
autor ou autora, encaminhando a vítima para alguém da sua família extensa ou, na
ausência de alguém disponível, a rede de acolhimento institucional; e buscar
atendimento especializado, geralmente realizado por profissionais de Psicologia, Serviço
Social e afins.
Considerando que as situações de violência são atendidas por diferentes instituições que
contribuem de forma interdisciplinar visando um trabalho integral, o fluxograma facilita
acompanhar as etapas de atendimento, fornecendo uma visão panorâmica do processo.
O fluxo de atendimento é uma construção viva, temporária e reiterada a cada
atendimento pelas instituições que o compõem. De acordo com o nível de articulação
entre essas instituições, ele pode ser revisto e aprimorado, priorizando o trabalho na
perspectiva da rede.
Nesse sentido, sempre existem debates sobre a sua efetividade e implicações. Ele não é
igual em todos os Estados ou cidades. Elementos como vontade política, disputas e
consensos sobre a interpretação e atendimento dos casos impactam no enfrentamento
das violências contra meninas e adolescentes.

NOVIDADE!
Fluxo para atendimento às pessoas em situação de violência no Município do Rio de
Janeiro
Durante a finalização do guia, recebemos a notícia de que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro lançou recentemente o documento “Fluxo para atendimento às pessoas em situação de violência
no Município do Rio de Janeiro”.
O documento traz a sistematização de fluxos amplos para diversos grupos populacionais, como idosos,
mulheres, homens e crianças em situação de violência no município. Embora saibamos que os fluxos são
construções vivas que se adaptam de acordo com as articulações e circunstâncias locais, é inegável que o
documento desponta como mais uma referência para profissionais e usuários de serviços em geral se
apoiarem no encaminhamento de casos de violência.
Confira o documento na íntegra pelo link abaixo:
Fluxo pessoas em situação de violência - SMS RJ
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3.2.1 FLUXO OFICIAL DE ATENDIMENTO
A seguir, apresentamos dois esquemas básicos de fluxogramas de atendimento. Esta
divisão se deve, principalmente, à existência de um fluxo especializado para casos de
violência sexual no Rio de Janeiro, fato que resulta em diferentes estratégias de
atendimento e encaminhamento dos casos, a depender do tipo de violência à qual a
menina ou adolescente foi submetida.
Sendo assim, o primeiro fluxograma a ser apresentado se refere às diferentes situações de
violência, articulando redes comunitária, socioassistencial e intersetorial, a partir da
estruturação do fluxo de instituições prevista no Sistema de Garantia de Direitos. O
segundo, se refere ao fluxo específico para os casos de violência sexual que, no Rio de
Janeiro, são atendidos pelo Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC).
O CAAC é um serviço ligado à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Vítima (DCAV) e visa oferecer atendimento às crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, através da realização de atendimento de saúde, registro de ocorrência
policial e realização de perícia médico legal. Por ser uma projeção da DCAV, o centro
está no âmbito da polícia, possuindo, também, dimensão investigativa.
Vale dizer que esses dois fluxos dialogam e não são estanques, até porque as
manifestações de violência não são separadas na prática. Confira nos esquemas a seguir:

PÁGIN A 5 0

GUIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E ADOLESCENTES

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

PORTAS DE ENTRADA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ONG'S, OSC'S,
COLETIVOS

EQUIPAMENTO
DE EDUCAÇÃO

DEFENSORIA
PÚBLICA

CENTRAIS DE ATENDIMENTO À
MULHER OU DIREITOS HUMANOS
(DISQUE 180 OU 100)

EQUIPAMENTO
DE CULTURA

EQUIPAMENTO DE ESPORTE
E LAZER

EQUIPAMENTO
DE SAÚDE

DCAV/DELEGACIAS COMUNS

EM CASOS DE EMBRIAGUEZ E USO DE
DROGAS NOTIFICA (LEI EST. RJ 7829/2018)
COMUNICA OBRIGATORIAMENTE (ART 13)

DCAV/BOLETIM DE OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL
LEGAL

CONSELHO
TUTELAR

DELEGACIAS/BOLETIM
DE OCORRÊNCIA

COMUNICA, ORIENTA E
APLICA MEDIDAS

AVALIA A NECESSIDADE DE
ACOLHIMENTO E COMUNICA

DIANTE DE CASOS

RECENTES
(ATÉ 72H)
ENCAMINHA

REDE DE
SAÚDE

MINISTÉRIO PÚBLICO/
VARA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE
CRÔNICOS
(APÓS 72H)
ENCAMINHA PARA
ACOMPANHAMENTO

CRAS/CREAS

EXPEDE GUIA DE
ACOLHIMENTO E ENCAMINHA

UNIDADE DE
ACOLHIMENTO

AVALIA, ACOMPANHA E ACIONA

REDE DE
SERVIÇOS
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IML

FLUXOGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
E CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL (CAAC)

REDE REFERENCIADA
DE SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS
DE SAÚDE QUE
IDENTIFIQUEM UMA
SUPOSTA VIOLÊNCIA

DELEGACIAS
ESPECIALIZADAS
OU COMUNS

CAAC

DCAV

IML

MP

VARAS

OUVIR A MENINA, ADOLESCENTE E O RESPONSÁVEL
REALIZAR O R.O
ATENDIMNTO EMERGENCIAL DE SAÚDE - PROFILAXIAS
ENCAMINHAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO NAS CLÍNICAS DA
FAMÍLIA, CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

LEGENDA:
CAAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTES E À CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL
DCAV - DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA
IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL
MP - MINISTÉRIO PÚBLICO
R.O OU B.O - REGISTRO DE OCORRÊNCIA OU BOLETIM DE OCORRÊNCIA

3.2.2 QUEM FAZ O QUÊ?
Porta de entrada
As caixas na cor amarela situadas na parte superior do fluxo são as possíveis “portas de
entrada” ou canais pelos quais as situações de violência chegam ao Sistema de Garantia
de Direitos. São os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), escolas, Disque 100, Disque 180,
programas das políticas de Esporte e Lazer, Cultura, Educação, organizações da
sociedade civil e demais atores da rede comunitária.
Vale lembrar que o Disque 100 e Disque 180 são serviços de utilidade pública instituídos
para denúncias de violações de direitos e disseminação de informações sobre os serviços
da rede de atendimento.
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As situações podem ser identificadas de diferentes formas:
Nas políticas de Esporte e Lazer, Cultura, Educação, ou nas Organizações da sociedade
civil e demais atores da rede comunitária, elas podem ser observadas pelos profissionais
que lidam diretamente com as meninas e adolescentes, a partir dos sinais de alerta
externados ou, ainda, verbalizadas pelas vítimas a partir da relação de convivência e
confiança.
O QUE DEVEM FAZER?

Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar ou qualquer equipamento da Assistência Social.
Se a situação de violência for uma emergência ou tiver acontecido há menos de 72h,
orientar a família da menina ou adolescente a procurar a rede de saúde ou até
acompanhá-la ao serviço. Quando o autor da violência é um membro da família ou há
impedimento em comunicá-la, deve-se recorrer aos componentes da família extensa da
jovem ou sua rede pessoal em geral.

Nas políticas de Saúde e Assistência Social, os casos podem ser trazidos diretamente
pelas vítimas e familiares em busca de orientação ou, ainda, observadas nos detalhes de
um atendimento médico ou social destinado a qualquer outra demanda. Poderemos
observar que estas instituições se inserem no fluxograma de atendimento em dois
momentos distintos: como porta de entrada e como instituições responsáveis pelo
acompanhamento de saúde e social de acordo com as necessidades da vítima e da sua
família.
O QUE DEVEM FAZER?
Serviços de saúde (UBS, CAPS, CAPSi, UPA, Hospitais)

Notificar ao Conselho Tutelar;
Preencher a ficha de notificação de violência SINAN, pois a violência é, também, uma
questão de saúde, que precisa ser informada à Vigilância Epidemiológica das Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde. Esse é um instrumento importante de quantificação
para se pensar em estratégias de enfrentamento;
Em se tratando de casos de violência sexual, as situações em que a violência tiver
ocorrido há menos de 72 horas, deverá ser realizada a profilaxia para infecções
sexualmente transmissíveis e contraceptivo de emergência;
Realizar a escuta especializada para orientar e encaminhar vítima e a família para a
rede de serviços;
Acompanhar o caso através de visitas domiciliares, atendimentos e estudos de caso com
a rede
Realizar atendimento terapêutico, com equipe interdisciplinar, às vítimas e sua família
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O QUE DEVEM FAZER?
Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)

Acolher o caso e notificar o Conselho Tutelar, quando for acionado como porta de
entrada.
Realizar a escuta especializada para inserir a família no Serviço de proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);
Orientar e encaminhar para a rede de serviços;
Acompanhar o caso.

O QUE DEVEM FAZER?
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Trabalhar em composição com os demais equipamentos da assistência, verificando se a
família está incluída no Cadastro Único para acesso aos demais benefícios
socioassistenciais;

O QUE DEVEM FAZER?
Centros de Referência para Mulher

Notificar o Conselho Tutelar quando for acionado como porta de entrada.
Realizar a escuta para orientar e encaminhar a vítima e a família para a Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Delegacia de Atendimento à Criança e
Adolescentes Vítima (DCAV), Centros de Referência Especializada da Assistência Social
(CREAS).
Obs: Embora, normalmente, sejam acessados por mulheres adultas, é possível que adolescentes
ou as mães das vítimas busquem acolhimento e orientações específicas sobre a rede de proteção.

O QUE DEVEM FAZER?
Conselho Tutelar:

Receber a notificação e convocar o responsável legal da menina ou adolescente para
comparecer ao atendimento a fim de verificar as informações contidas na notificação.
Poderá realizar uma visita domiciliar para verificar a denúncia no local.
Verificada a situação de violência, o Conselho Tutelar tem duas possibilidades:
Se a situação de violência ocorreu há menos de 72 horas e a criança/adolescente está
machucada: encaminhar para o hospital para que seja verificada a necessidade de
cuidados e profilaxia médica.
Se a situação de violência é um caso crônico e a criança/adolescente não está
machucada naquele momento: orientar o responsável a buscar a delegacia comum ou
especializada (DEAM e DCAV) para realizar o Boletim de Ocorrência. Na ausência dos
responsáveis, ele pode acompanhar a criança ou adolescente à Delegacia ou Instituto
Médico Legal.
Encaminhar a vítima e sua família para o CREAS e rede de serviços;
Em casos graves, que configurem crimes ou iminência de danos maiores à vítima, levar a
situação ao conhecimento da autoridade judiciária e ao Ministério Público explicitando,
inclusive, a necessidade da medida protetiva de acolhimento institucional quando for o
caso.
Monitorar os casos de acompanhamento dos pais ou responsáveis junto à rede de serviços.
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O QUE DEVEM FAZER?
Delegacias comuns ou especializadas - Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV),
Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM), Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
(DPCA)

Ouvir os envolvidos e iniciar o processo de investigação para constatar a veracidade dos
fatos;
Determinar a realização de exames periciais a serem realizados pelo Instituto médico
Legal (IML);
Solicitar medida protetiva de afastamento de alegados autores, quando necessário;
Constituir inquérito quando o mesmo se torna um processo judicial e encaminhar para o
Ministério Público.
Obs: A DPCA investiga atos infracionais atribuídos a adolescentes e instaura inquéritos que são
enviados ao Ministério Público.

O QUE DEVEM FAZER?
Ministério Público

Receber e analisar o processo judicial;
Solicitar diligências complementares, quando necessário;
Encaminhar o processo à Vara da Infância, Juventude e idoso (VIJI), se o alegado autor
for adolescente;
Encaminhar o processo à Vara Criminal, se o alegado autor for adulto.
Fiscalizar as ações do Centro de Atendimento a Adolescente e Criança vítima de abuso
sexual CAAC;

O QUE DEVEM FAZER?
Vara da Infância, Juventude e do Idoso (VIJI)

Receber os processos judiciais do Ministério Público;
Analisar e julgar processos com vistas a definir e aplicar a Medida Socioeducativa
referente ao ato infracional atribuído à adolescente;
Expedir Guia de Acolhimento Institucional para medida protetiva de acolhimento caso a
criança ou adolescente esteja em situação de risco ou ameaça.

O QUE DEVEM FAZER?
Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança vítima de abuso sexual (CAAC)

Conforme apresentado anteriormente, trata-se do centro de atendimento integrado para
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, constituído através do termo de
cooperação técnica celebrado entre o Ministério Público do RJ, o Estado e o Município do
Rio de Janeiro. Concentra no mesmo espaço o atendimento de saúde da vítima, o registro da
ocorrência criminal, a entrevista investigativa e a realização da prova pericial.
Receber encaminhamentos da rede referenciada de Saúde e outros serviços de saúde
que possam identificar supostas situações de violência sexual;
Receber encaminhamentos das Delegacias Especializadas ou comuns;
Realizar o atendimento de saúde da vítima;
Registrar a ocorrência criminal;
Realizar exame de corpo e delito;
Efetuar a entrevista investigativa.
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FIQUE LIGADO!
A Sala Lilás
Localizada dentro do Instituto Médico Legal, a Sala Lilás é um espaço que foi criado, inicialmente, para
oferecer atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual e,
atualmente, atende, também, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
O local é equipado com uma equipe multidisciplinar composta por policiais, assistentes sociais e
enfermeiras para realizar os atendimentos especializados. A integração dos serviços tem como objetivo
promover um ambiente acolhedor, sem revitimização.
A Sala funciona em São Gonçalo, Campo Grande, Niterói, Petrópolis e no centro do município do Rio de
Janeiro.
Para saber mais, acesse:
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

FIQUE LIGADO!
Conselho Tutelar
Criado no Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA), em julho de 1990, o Conselho Tutelar é um órgão
permanente e autônomo encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Esse órgão é responsável por monitorar a oferta regular dos atendimentos necessários à população
infantojuvenil, fiscalizando e requisitando, quando necessário, a elaboração de políticas públicas para que
os serviços inexistentes sejam criados.
Você sabia que o conselheiro tutelar é um servidor público eleito? Muitas pessoas desconhecem este fato,
mas a composição dos conselhos tutelares é feita através de eleições municipais, nas quais toda a
população pode votar, escolhendo entre os candidatos inscritos para a sua zona de residência. Os mandatos
duram quatro anos e é permitida a reeleição.
Por se tratar de um serviço que possui abrangência territorial tão específica, se torna ainda mais importante
que os conselhos estejam em constante articulação com os diferentes atores, serviços e instituições do
território, a fim de conhecerem suas reais demandas. Da mesma forma, é indispensável que profissionais da
rede de proteção e articuladores locais atuem em parceria com o Conselho Tutelar do território e o
fortaleça, para que o trabalho de cuidado de crianças e adolescentes se dê de maneira fluida, conectada e
eficaz.
Infelizmente, os Conselhos Tutelares criados, até o momento, ainda não são suficientes para a cobertura
necessária. A resolução n.º 139, de 17 de março de 2010, do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente) recomenda a proporção mínima de um Conselho Tutelar para cada 100 mil
habitantes.
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Como falamos anteriormente, o fluxo de atendimento de meninas e adolescentes é vivo e
dinâmico. Além de depender de investimentos na qualificação dos serviços, o fluxo é, na
prática, fruto de uma construção diária dos profissionais que o compõem.

FICA A DICA
Encaminhamento implicado
É fundamental que os atores do fluxo trabalhem em conjunto, formando uma rede articulada que realiza
encaminhamento implicado e compartilha responsabilidades. Abaixo, deixamos algumas dicas que podem
contribuir para isso:
Procure sair dos limites do seu local de trabalho e se perceber em uma rede integrada composta por
outras instituições no seu território;
Realize visitas institucionais para identificar e conhecer os profissionais da Assistência Social, Saúde,
Conselho Tutelar, Delegacias, Centros de Referência;
Na relação com outros equipamentos, estabeleça um canal de diálogo próximo e sistemático;
Realize estudos de caso multilaterais e ampliados;
No encaminhamento dos casos, procure saber dos seus desdobramentos e continue disponível para
seguir acompanhando;
Desenvolva uma memória das reuniões e estudos de caso, registrando os compromissos articulados
com cada instituição;
Busque soluções em conjunto para cada caso;
Mostre que sua instituição está disponível para debater o fluxo de atendimento abertamente, inclusive,
os gargalos que a envolvem diretamente;
Desenhe um fluxo interno. A complementaridade, cooperação e comunicação não devem acontecer
somente entre as políticas públicas que compõem a rede, mas entre os profissionais da mesma
instituição.
Procure fazer formações e se atualizar sobre escuta, acolhimento e trabalho em rede. É muito
importante estar aberto a novos aprendizados.

3.3 BOAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO ÀS MENINAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA
Conforme revelado anteriormente, são as práticas cotidianas realizadas pelos
profissionais da rede de proteção que garantem o sucesso dos fluxos da rede como um
todo. Nesse sentido, sem esquecer a singularidade das situações, buscamos sistematizar e
compartilhar boas práticas que podem auxiliar na realização de um atendimento
qualificado para meninas, adolescentes e suas famílias, a fim de que não sofram
vitimização nesse processo.
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3.3.1 ACOLHIMENTO
Nos primeiros atendimentos, buscamos identificar as demandas imediatas e iniciamos a
construção do vínculo de confiança entre a pessoa atendida e o serviço. Enquanto
profissional, é preciso estar atento à conduta técnica e às intervenções realizadas a fim
de evitar a violência institucional;
OUVINDO A VÍTIMA
Atente para a pontualidade, evitando que a vítima/família espere o atendimento por
longo período.
Construa um ambiente acolhedor: Utilizar uma sala com privacidade; posicionar
cadeiras frente a frente sem uma mesa no meio e utilizar recursos lúdicos, material de
desenho e brinquedos no atendimento às crianças são boas opções.
Respeite suas palavras, pausas, silêncios e manifestação de diferentes emoções. Pode
acontecer de a vítima ficar muito emocionada com determinado assunto durante o
atendimento (e nem precisa ser sobre a violência diretamente). Quando isso ocorre,
observe se é possível continuar o atendimento mudando o tema da conversa, ou se será
necessário deixá-la se acalmar e encerrar aquele encontro.
Disponibilize tempo para criar vínculo com a pessoa atendida. Isso pode significar um
atendimento mais longo ou a realização de diversos atendimentos para garantir uma
escuta qualificada, inclusive, a realização de uma atividade com o mapa de rede para
conhecer suas relações familiares e comunitárias.

POR DENTRO DO CURSO MENINAS & ADOLESCENTES
Mapa de Rede / EcoMapa
Dentro da metodologia do curso, foi elaborado coletivamente um Mapa de Rede, em formato conhecido,
também, como EcoMapa. Esta ferramenta pode ser uma forte aliada no encaminhamento de casos de
violência contra meninas, uma vez que permite a visualização dos sujeitos, espaços, organizações,
equipamentos e diretrizes que podem auxiliá-la a superar o caso.
Acesse no link abaixo o Modelo de Mapa de Rede utilizado na formação e um exemplo preenchido,
resultado da dinâmica realizada com uma das turmas do curso.

Ferramenta - Mapa de Rede

Não desacredite, invalide ou desqualifique sua fala com frases como: “Foi assim mesmo
que aconteceu?”; “Isso acontece em todas as famílias!”; “Você está falando algo muito
sério que pode prejudicar outra pessoa.”; “Tem como provar?”. Isso se chama
culpabilização da vítima e é uma forma de violência institucional.
Se necessário, faça perguntas diretas sobre a situação de violência a partir do vínculo
estabelecido ou combine de abordar o assunto em um atendimento futuro, pré-definido.
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Não julgue as situações a partir de valores e crenças pessoais. Imaginários como o da
“mulher honesta” ainda estão no inconsciente coletivo, por exemplo, e podem
prejudicar não apenas a experiência da vítima no acesso ao serviço, como o
encaminhamento de seu caso.
Cuide de você! Como seres humanos, nós nos afetamos e somos atravessados por
diversos sentimentos enquanto escutamos e cuidamos do caso. Nessas situações, reflita
sobre como está se sentido e se é o caso de acionar outro profissional para assumir o
atendimento.
Trate cada menina ou adolescente como um sujeito único. Por mais que você já tenha
muita experiência em atendimento, elas têm subjetividades próprias, histórias e valores.
Cada caso é único e merece uma escuta livre de resoluções automatizadas.
Garanta os direitos sexuais e reprodutivos das jovens atendidas. Adolescentes que já
tenham iniciado suas vidas sexuais não devem ser punidas por isso, nem tampouco,
responsabilizadas pelas violências vivenciadas.
Demonstre atenção e cuidado sem tocar na pessoa atendida. Se considerar que é
importante, pergunte se pode fazê-lo.
Não prometa soluções. O acompanhamento de casos de violência é um trabalho de
longo prazo.

FIQUE LIGADO!
Revitimização
Após ser submetida a algum tipo de violência, a vítima que procura atendimento nos serviços públicos, o faz
em busca de acolhimento, orientação, tratamento adequado das sequelas, ou até encaminhamento dos
trâmites legais de responsabilização. No entanto, ao ser recebida nos mais variados equipamentos, nem
sempre o atendimento procede de forma correta e respeitosa.
Nos casos de violência sexual contra mulheres, meninas e adolescentes, este problema é ainda mais
recorrente. Ao entrar em contato com esses casos, existem profissionais e instituições que normalizam
práticas, processos e falas vexatórias que, ao constranger, desacreditar e desrespeitar a vítima, a tornam
novamente vítima de um outro tipo de violência, a institucional.
Esta prática recebe o nome de revitimização ou vitimização secundária e se refere a todas as formas de
violência estatal que precarizam e tornam indigno o atendimento à vítima. Infelizmente, esse tipo de
violência ainda é comum e pode incorrer tanto em maior dificuldade de superação do trauma, como
descrédito e desconfiança do cidadão nas instituições públicas, diante dos sentimentos de frustração e
desamparo causados.
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OUVINDO A FAMÍLIA
Conforme exploramos no capítulo 2, as famílias são a primeira rede de apoio de meninas e
adolescentes e podem ser tanto um espaço de proteção e cuidado, quanto um espaço que
reproduz a violência. Por isso, não é possível pensar no atendimento de meninas e
adolescentes em situação de violência sem olhar para as suas famílias.
Desse modo, é fundamental conhecer o contexto social e as relações familiares da menina
ou adolescente vítima de violência. Ao realizar o atendimento, aborde as questões
familiares estabelecidas e já conhecidas com respeito.
Conheça e registre a composição familiar e pergunte sobre todos os membros da
família, reconhecendo o histórico de vulnerabilidade de cada um deles;
Pergunte como são as relações familiares para tentar identificar as dinâmicas de
proteção ou violação de direitos;
Pergunte como são as relações comunitárias e identifique possíveis pontos que expõem
a família à situação de vulnerabilidade social e violências estruturais;
Com relação à situação de violência, oriente a família para não comentar o ocorrido
com a família extensa ou com o contexto comunitário, evitando a exposição e
revitimização da menina ou adolescente;
Incentive que a família, bem como a menina e/ou adolescente, para que sejam
protagonistas das decisões quanto aos próximos passos, sempre que a faixa etária e as
condições psicológicas e sociais permitirem.

POR DENTRO DO CURSO MENINAS & ADOLESCENTES
Mapa da Empatia
A metodologia do curso contou com a construção conjunta de um Mapa da Empatia. Através do
preenchimento de um diagrama, essa ferramenta nos permite refletir sobre o perfil de meninas e
adolescentes comumente atendidas pelos serviços de proteção.
Acesse abaixo o Modelo de Mapa da Empatia utilizado na formação e, também, um exemplo preenchido,
resultado da dinâmica realizada com uma das turmas do curso. Ao receber e analisar um caso junto à sua
equipe, utilize esta ferramenta a fim de se aproximar da realidade da jovem atendida.

Ferramenta - Mapa da Empatia
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FIQUE LIGADO!
Sinais de alerta
A observação de mudanças no padrão comportamental de meninas e adolescentes pode ser um grande
aliado no combate à violência. Sinais de alerta são comportamentos ou situações que chamam atenção
para a possibilidade de a menina, adolescente ou jovem estar vivendo uma situação de violência. Por isso, é
fundamental que os profissionais que estão em contato direto com o público fiquem atentos a essas
mudanças.
Tais sinais não traduzem a certeza de que a violência aconteceu, mas são indícios que devem ser
investigados com atenção e cuidado. É preciso lembrar que as alterações não devem ser avaliadas
isoladamente e sim dentro de um contexto. São exemplo de sinais de alerta:
Autoestima diminuída;
Timidez excessiva;
Pouca ou nenhuma iniciativa;
Medo excessivo;
Marcas de corte, lesões e hematomas no corpo;
Desenvolvimento físico e psíquico aquém da sua faixa etária;
Queda no rendimento escolar e dificuldade de aprendizado;
Desenvolvimento sexual antecipado para sua idade reproduzindo ou tentando reproduzir interações
inapropriadas com outras crianças do seu convívio;
Dificuldade de socialização com outros/as participantes e educadores.
Da mesma forma, existem padrões de dinâmica familiar que devem chamar atenção dos profissionais do
atendimento, a fim de compor a avaliação de contexto da menina ou adolescente. Mais adiante, iremos nos
aprofundar nos desdobramentos da observação do contexto familiar, abordando a etapa de avaliação do
risco ao qual a criança ou adolescente está submetida. No entanto, tanto na relação cotidiana com a
família, quanto nos encontros de atendimento, vale a pena atentar para:
Família que não aceita o contato com os profissionais;
Família que não acolhe/acredita no que a criança fala, nas suas queixas, resistências, persistentes a
algum parente ou vizinho;
Histórico de conflitos constantes que se tornaram crônicos prejudicando a comunicação entre os
membros da família;
Histórico de uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas, que impactam todo o núcleo familiar;
Histórico de violência contra a mulher;
Presença de armas em casa.
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FORMULANDO PERGUNTAS
Durante o atendimento, perguntas são convites à fala e, embora partam da demanda
profissional de aprofundamento no caso, podem e devem ser formuladas de forma
acolhedora e respeitosa. Quanto mais à vontade a pessoa atendida estiver, mais fluida será
a dinâmica de atendimento. Abaixo elencamos alguns exemplos e dicas de como formular
as perguntas de atendimento:
Realize perguntas com questões abertas, sem respostas do tipo ‘sim’ ou ‘não’ para
encorajar a pessoas atendida a falar: Ex.: “Do que você gostaria de falar?”.
Conforme necessário, explore o assunto a partir do que já foi trazido: Ex.: “Você
mencionou que se sente muito assustada. É isso?”; “Como você se sente a respeito
disso?”.
Peça esclarecimento sobre o que não entender: Ex.: “Você pode me contar mais sobre
isso?”; “Você pode explicar isso de novo, por favor?”.
Ajude a identificar e expressar necessidades e preocupações: Ex.: “Tem mais alguma
coisa que preocupa você ou de que você precisa?”.
Resuma o que ela está dizendo, reafirmando seu entendimento sobre o que foi
conversado: Ex.: “Você parece estar dizendo que…”.

3.3.3 AVALIAÇÃO DE RISCO
Alguns elementos da dinâmica em que a menina ou adolescente está inserida nos
auxiliam na identificação do seu grau de exposição à violência. Entendendo que o
objetivo da escuta de acolhimento é formular hipóteses sobre o que está acontecendo
com a criança ou o adolescente e sua família, é de extrema importância avaliar os riscos
daquela situação para delinear as primeiras intervenções e encaminhamentos do caso.
É importante considerar tais características situadas em um contexto, pois, se observadas
isoladamente, é possível incorrer em pré-julgamento acerca das famílias. Tudo que foi
abordado nas primeiras unidades deve ser levado em consideração na hora da avaliação,
ou seja, a relação da criança ou adolescente com sua família e o território, seus
marcadores sociais, contexto e história de vida. Por fim, destaca-se que uma avaliação
ampliada deve compreender a criança ou adolescente de forma integral, identificando
seus fatores de risco e de proteção, ressaltando as áreas de resistência (força) e a
capacidade de recuperação (resiliência) e não apenas os sinais de alerta de violência.
Com a devida elaboração e encaminhamento do mapa de rede, os fatores de proteção da
vítima podem ser aplicados no caso concreto, diminuindo o risco de novos episódios de
violência. Para tanto, o profissional deve levar em consideração a vítima, a violência
sofrida, a família e a pessoa que praticou a violência classificando-os em três níveis de
gravidade: leve, moderado e grave.
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FIQUE LIGADO!
Orientações para avaliação de risco
Avaliação da menina ou adolescente:

Risco leve: quando há bom estado geral, boa relação com os responsáveis. desenvolvimento físico e
psicomotor adequado para a idade, sem história de distúrbio de comportamento ou de aprendizagem.
Risco moderado: palidez, anorexia, distúrbio do sono, desatenção, doenças de repetição; vínculo
fragilizado com seus responsáveis; comportamentos de apatia e agressividade; comportamento de
risco; atraso de desenvolvimento psicomotor; diminuição do rendimento escolar; uso de drogas.
Risco grave: sinais de ausência de vínculo com os responsáveis; irritabilidade, agressividade ou
passividade exagerada; sinais de medo extremo; história de fracasso escolar; uso abusivo de drogas;
pessoa com doença crônica ou deficiência, que o torne totalmente dependente dos responsáveis.
Avaliação da família:

Risco leve: bom relacionamento familiar; reconhece a agressão como um erro e tem meios de evitar
novas agressões; assume a defesa da criança ou do adolescente que sofreu violência extradomiciliar,
demonstrando não haver conivência ou impotência frente ao agressor.
Risco moderado: responsável único, sem condições de sustento ou manutenção do filho; história de
maus tratos com outros membros da família; não reconhece a agressão como um risco para a criança
ou o adolescente, aceitando ou justificando a atitude do agressor; demonstra impotência frente à
agressão extradomiciliar, não assumindo a defesa da criança ou do adolescente.
Risco grave: história de violência familiar crônica; responsável indiferente ao estado geral da criança ou
do adolescente com sinais de rejeição ou desprezo; demonstra agressividade no atendimento, ou
impede o acesso à criança ou ao adolescente; demora ao procurar atendimento em situação de risco
para a criança ou o adolescente; história de abandono anterior; conivência com a agressão domiciliar
ou extradomiciliar.

3.3.4 REGISTROS E NOTIFICAÇÕES
É fundamental registrar a trajetória do caso desde a situação deflagradora da violência,
relatando as relações familiares, o impacto gerado na família, pontos-chaves dos
atendimentos e os encaminhamentos realizados.
O registro deve ser arquivado em um espaço seguro e privativo, com acesso somente dos
profissionais que realizaram o atendimento. Uma vez resguardadas as devidas
informações sigilosas, este tipo de documento pode servir de base para a realização de
estudos de caso interdisciplinares, a fim de buscar novas soluções através do diálogo com
profissionais de diferentes áreas e equipamentos da rede.
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Você conhece a diferença entre denunciar e notificar uma situação de violência?
A notificação é uma informação emitida por um órgão ou pessoa para o Conselho Tutelar
com a finalidade de promover cuidados voltados para a proteção de crianças e
adolescentes vítimas de violência.
A ficha de notificação é sigilosa e tem como objetivo interromper atitudes e
comportamentos violentos no âmbito da família e ou qualquer agente violador. Além
disso, é fundamental a comunicação ao serviço de saúde do território, onde a criança ou
adolescente tenha sido atendida, a fim de que seja realizada a Notificação da Vigilância
Epidemiológica.
Essa notificação é importante para que se tenha um controle epidemiológico dos casos,
possibilitando a produção de indicadores de saúde que direcionam a qualificação das
políticas públicas de atenção a casos de violência contra crianças e adolescentes.
Ao receber a notificação, cabe ao Conselho Tutelar analisar a procedência de cada caso e
chamar a família ou quem estiver envolvido na violação para entender o contexto do
caso, podendo ir até o local para verificar o ocorrido com a vítima. Caso entenda que é
necessário chamar o autor da violência para o diálogo, o Conselho possui essa
autoridade. No entanto, também pode acionar outros serviços especializados, como as
delegacias, para ouvir suspeitos.
Diferente da notificação, a denúncia é realizada na delegacia. Abaixo, exemplificamos a
diferença:
DENÚNCIA

NOTIFICAÇÃO

Violador

Vítima

FUNÇÃO

Responsabilização/
Punição

Registro Epidemiológico,
Análise, Direcionamento
de ações;

DESTINO

Órgãos de Justiça

Rede de Proteção

FOCO

A responsabilidade de notificação e da denúncia em casos de violência contra criança e
adolescente tem regulamentação especial da Lei n.o 13.431/17 que determina que
qualquer pessoa que tenha conhecimento de violência realizada contra criança ou
adolescente é obrigada a comunicar o fato ao conselho tutelar ou autoridade policial.
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FIQUE LIGADO!
Pesquisa Violência contra meninas e adolescentes na Maré

Entre os achados da pesquisa, estão relatos que revelam a hesitação em denunciar os casos de violência às
autoridades policiais.
Em determinados casos, a principal justificativa para evitar denunciar a violência, se refere à possibilidade
de a criança ou adolescente sofrer uma violência ainda maior. De acordo com os relatos colhidos, se a
criança que sofre uma violência retorna para casa e volta a conviver com o/a agressor/a, ela pode sofrer
represálias e se tornar vítima de violências ainda mais severas. Sendo assim, sabendo que, por lei, devem
notificar os casos ao Conselho Tutelar, é comum que os profissionais envolvidos no atendimento discutam e
articulem, anteriormente à notificação, estratégias de garantia da segurança e proteção dessas crianças e
adolescentes.
No entanto, é evidente a existência de uma mudança de perspectiva, bastante benéfica às crianças e
adolescentes vítimas de violência, que desloca as notificações de uma prerrogativa de punição das famílias
para uma de proteção, conforme indica o relato abaixo:

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 gente tem uma certa tranquilidade de que chamar o Conselho Tutelar
e entender que inclusive aquela mãe que bate muito na filha e tal vai estar 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.

(Profissional integrante da rede comunitária da Maré)

Para acessar a pesquisa completa, acesse o link abaixo:
link

3.3.5 ARTICULANDO A PROTEÇÃO
Por fim, faz parte da dinâmica de articulação o encaminhamento do caso de forma
integrada, mantendo vínculo permanente com os diferentes setores envolvidos. Tenha em
mente que, em uma rede integrada de fato, o encaminhamento de um caso para
instituição parceira ou outro equipamento público não é sinônimo do fim das suas
responsabilidades com o caso, e que estar aberto a prestar apoio a outras instituições na
resolução do mesmo é uma postura que pode fazer a diferença na vida da vítima.
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É importante, também, que a vítima seja ouvida sobre seu desejo de ser atendida em
outros espaços, cabendo ao profissional sinalizar essa possibilidade e articular a garantia
desse direito, de acordo com o nível do diálogo entre os diferentes equipamentos.
Ademais, procure manter a vítima orientada e incentivada a buscar a instituição onde é
acompanhada, assim como os demais serviços para onde foi encaminhada.
Os estudos de caso, por exemplo, são excelentes oportunidades de fazer um
acompanhamento conjunto. Entretanto, é preciso garantir tanto o sigilo e a ética
profissionais, quanto a proteção e privacidade da vítima. Por isso, durante o estudo de
caso, compartilhe apenas o indispensável e imprescindível com os atores da rede.
3. 4 ATENDIMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO PARA A AUTORIA DA VIOLÊNCIA
A proposta de atender autoras e autores de violência nem sempre encontra receptividade
entre trabalhadores da Rede de Proteção. Por mais que a recomendação do não
julgamento seja lembrada, para muitos profissionais esse tipo de atendimento fere
princípios morais ou pode ser desconfortável ao ponto de se tornar inviável.
No entanto, a discussão precisa ser enfrentada, uma vez que se insere no longo caminho
de superação de uma perspectiva puramente punitivista em nossa sociedade. Cabe,
portanto, a reflexão e revisão desta convenção, principalmente, quando lidamos com
adolescentes no lugar de autores da violência.
Sobre a responsabilização
No caso de violência familiar, quando são aplicadas as medidas de responsabilização,
toda a família é impactada, provocando rupturas e conflitos. Por vezes, durante esse
processo, meninas e adolescentes precisam ser afastadas de suas famílias e acabam
experimentando um duplo sentimento de penalização. Primeiro pela violência em si; e
segundo pelo afastamento de sua casa, brinquedos, amigos, outros familiares, adentrando
um novo espaço e contexto ao ser encaminhada para um abrigo.
Por isso, a desproteção, a violação de direitos e as diferentes manifestações da violência
contra meninas e adolescentes, precisam ser analisadas de acordo com o contexto e as
condições onde tais relações se desenvolvem. Não raro, quando as vítimas denunciam,
desejam somente que a violência acabe, mas não necessariamente excluir o familiar da
relação.
Elas também experimentam sentimentos ambíguos e confusos em relação a autores e
autoras, principalmente, quando as situações de violência física acontecem
simultaneamente com o cuidado familiar, ou quando casos de violência sexual são
praticados por pessoas com quem a vítima possui relação de afeto. Estes elementos, que
fazem parte da complexidade das interações humanas, torna tudo mais delicado e isso
precisa estar no horizonte de atuação do profissional que acompanha o caso.
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A responsabilização de autores de violência, sendo pais, mãe e responsáveis, está prevista
no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art.129. Dentre as medidas aplicáveis
existem desde aquelas com uma explícita dimensão pedagógica e de cuidado, e outras
que exigem o cumprimento das obrigações familiares para com seus membros que
podem evoluir para a advertência e a suspensão ou destituição do poder familiar.
Assim, é preciso reconhecer que a intervenção das instituições, por mais que estejam
legitimadas juridicamente, quando focadas unicamente na regulação do poder familiar
praticado de forma arbitrária, são insuficientes para a resolução de conflitos. Nos casos
de violência extrafamiliar, é comum que as consequências sejam sentidas por todos
aqueles inseridos na rede pessoal da criança ou adolescente, principalmente, a mãe ou a
própria adolescente, que são frequentemente culpabilizadas pelo ocorrido.
Por que atender autoras e autores é importante?
É sabido que existe, nos diversos serviços que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos, uma cultura de resistência ao atendimento da pessoa que praticou a violência
contra uma menina ou adolescente. É consenso também que o profissional tem o direito
de respeitar e preservar sua saúde mental, contando com os colegas de equipe para
auxiliar ou assumir casos que despertem gatilhos emocionais fortes durante o
acompanhamento do autor. No entanto, é preciso entender que aos sistemas como o
socioassistencial, saúde ou educação, não cabe postura punitiva.
A responsabilização do autor é atribuição exclusiva dos órgãos específicos como
Delegacias Especializadas e Poder Judiciário, estando garantido ao cidadão, mesmo que
confirmada autoria de violência, acesso aos serviços públicos de que venha necessitar.
Discriminar, estigmatizar, se negar a atender com dignidade ou medir esforços no
encaminhamento e articulação do atendimento são práticas que, de certa forma, visam
punir o autor, fato que não é da alçada de sistema algum que não o de justiça. Nesse
sentido, mesmo que um autor ou autora adentre o sistema a partir de um caso de
violência, não se pode negar ou precarizar atendimento sob hipótese alguma.
Pelo contrário, é preciso olhar para esse sujeito ciente de sua inteireza como pessoa. A
partir desse entendimento, o trabalho interdisciplinar visando a integralidade do
atendimento deve incluir autoras e autores e ser executado com a sua inserção nas
políticas de assistência social, saúde mental, grupos de apoio, espaços educativos e
outros. Nesses casos, ter em conta nosso lugar institucional na rede de proteção significa
entender que o avanço de um caso na esfera judicial, não deve interferir no trabalho de
escuta dos autores, conhecimento da dinâmica da relação familiar e como a violência
pode estar regendo tal relação.
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Seja na rede socioassistencial, na qual é preciso acolher e se aprofundar no caso, ou em
outros serviços que realizem o atendimento à pessoa autoria de violência, é
recomendado que o profissional:
Se distancie de interpretações dicotômicas, buscando o certo ou errado ao ouvir os
autores ou autoras;
Conheça sua história de vida. Peça para que a pessoa apresente o vínculo com a
menina/adolescente a partir de seu ponto de vista e indague o que ela/ele entende
por violência;
Analise as respostas com base nos paradigmas culturais associados aos conceitos de
família, gênero e violência que exploramos no 1º capítulo.
Não se trata de justificar, defender ou traçar diagnóstico sobre o autor e sim, obter mais
insumos para analisar as relações familiares e contextuais e, a partir daí, elaborar
propostas que potencializem a família, com todos os seus membros a se reorganizar.

FIQUE LIGADO!
Diferença entre Pedofilia e Violência Sexual⁶
A Pedofilia é uma manifestação clínica a ser acompanhada no âmbito da psiquiatria. Nesse sentido,
podemos afirmar que nem todo pedófilo é um autor de violência, uma vez que existe acompanhamento
terapêutico preventivo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a pedofilia como um transtorno da preferência sexual. De
forma geral, pedófilos são pessoas adultas que têm preferência sexual por crianças, geralmente, prépúberes (que ainda não atingiram a puberdade) ou no início da puberdade.
Já a violência sexual contra crianças e adolescentes é um crime, que pode ser cometido por pessoas que
possuam ou não tal transtorno. Sendo assim, nem todo autor de abuso é pedófilo! Circunstâncias,
oportunidades, transtornos de saúde mental e uma estrutura cultural machista podem levar ao ato. Por isso,
é difícil definir um perfil.

E quando o/a suposto/a autor/a da violência é adolescente?
Atender adolescentes retoma a reflexão sobre sujeito de direitos em condição peculiar de
desenvolvimento. A adolescência é atravessada por modificações intensas que marcam o
próprio corpo, além dos outros aspectos da vida. Processo esse que não se dá sem
angústias ou conflitos.

⁶ https://jus.com.br/artigos/61416/entre-a-psicologia-e-o-direito-cinco-esclarecimentos-sobre-violencia-abuso-sexual-e-pedofilia
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Lembram do João, que apresentamos no estudo de caso da Rubi? É igualmente
importante que ele não se sinta desacreditado durante um atendimento, sendo
necessário observar suas palavras, constrangimentos e manifestação de emoções. O foco
do atendimento interdisciplinar realizado pelos profissionais da rede intersetorial é
identificar elementos e processos deflagradores de violência que possam ter origem na
relação com a família, somados aos processos de exclusão social que só reforçam a
reprodução da violência como prática comum. E nisso se inclui a escuta da autoria.
Nesse sentido, deixamos aqui algumas dicas sobre como atender adolescentes autores de
violência:
1

Escute sobre a sua rotina:
Verifique sua ausência ou presença nas atividades cotidianas que ele gosta de
realizar.
Verifique atividades pelas quais ele não tenha interesse, mas que seja obrigado a
realizar;
Procure saber sobre como é a sua participação na escola ou se ele está em situação
de evasão escolar;
Pergunte se ele participa de outras atividades complementares como esportes,
projetos culturais e sociais;
Pergunte sobre suas relações comunitárias, interpessoais e afetivo-sexuais;
Observe relatos de isolamento, exclusão e solidão.

2

Observe seu contexto familiar:
Observe a disponibilidade da família para diálogos sobre sexualidade e outras
descobertas;
Identifique a existência de um ou mais familiar(es) de quem se sinta mais próximo e
convide para um atendimento;
Identifique as referências de gênero e de masculinidades nas quais foi socializado/a.
Faça perguntas sobre suas relações familiares, comunicação com adultos e exposição
à violência;

Ao contrário do que diz o senso comum, os adolescentes não estão isentos de
responsabilização pelos atos infracionais que realizam. Segundo dados de 2018, da
Pesquisa Nacional de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, o Brasil conta com
117.207 adolescentes e jovens cumprindo Medidas Socioeducativas de Liberdade
Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade. Esse índice corresponde a 82% de
todas as medidas socioeducativas aplicadas no país, restando ainda as medidas de
semiliberdade e internação, que compõem os 28% restantes.
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De acordo com o fluxograma anteriormente apresentado, o Ministério Público pode
encaminhar denúncias à Vara da Infância, Juventude e Idoso (VIJI), que irá analisar e
julgar os processos e decidir a medida socioeducativa a ser aplicada de acordo com o
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da análise do processo judicial,
considerando o contexto pessoal do adolescente, sua capacidade para cumpri-la, as
circunstâncias e a gravidade da infração, o Juiz da Infância e da Juventude pode aplicar,
por meio de sentença, uma das medidas socioeducativas listadas abaixo, de acordo com
Fernando Sabino⁷:
1

Advertência

2

Obrigação de reparar o dano (ressarcimento do prejuízo econômico à vítima pelo
adolescente).

3

Prestação de serviços à comunidade (realização de tarefas gratuitas por parte do
adolescente, em entidades públicas ou privadas, por período não excedente a seis
meses).

4

Liberdade assistida (acompanhamento do adolescente nos âmbitos familiar, escolar
e comunitário por período mínimo de seis meses).

5

Inserção em regime de semiliberdade (privação parcial de liberdade durante a qual
o adolescente tem direito de se ausentar da unidade para estudar e trabalhar,
devendo retornar no período noturno, além de passar os fins de semana com a
família).

6

Internação em estabelecimento educacional (privação de liberdade durante a qual
o adolescente se encontra segregado do convívio familiar e social por até três
anos).

Porém, sem prejuízo da responsabilização pelo ato praticado, é importante levar em
conta as especificidades do jovem e sua família, na condução das situações que envolvem
adolescentes no lugar da autoria. Para um adolescente, a responsabilização não pode se
encerrar no cumprimento da medida socioeducativa, pois é igualmente relevante a
garantia de cuidados e oportunidades, a fim de contribuir para ampliação de suas
possibilidades de futuro.
É muito comum que adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, como
liberdade assistida (LA) e prestação de serviços à comunidade (PSC), tenham seu primeiro
acesso à educação, saúde básica e mental, por meio da Vara de Infância e execução da
Medida Socioeducativa, já que o acompanhamento das mesmas acontece nos Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que ficará responsável pelo
encaminhamento à rede intersetorial. Portanto, essa é uma situação que revela profundas
desigualdades no acesso dos cidadãos aos serviços básicos, e não deveria seguir se
repetindo.
⁷ https://fernando1sabino.jusbrasil.com.br/artigos/676542846/como-funciona-a-execucao-de-medidas-socioeducativas
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REFLEXÕES FINAIS
Falar sobre violência contra meninas e adolescentes é uma tarefa difícil e bastante
complexa, tendo em vista que são muitos os atravessamentos e desdobramentos
possíveis. Nesse sentido, nosso objetivo jamais será o de encerrar o debate, mas
instrumentalizar os profissionais da rede de proteção com o que consideramos ser
fundamental para o enfrentamento da violência contra meninas e adolescentes.
Dessa forma, acreditamos que ao compreender a problemática de gênero que sustenta as
violências e desigualdades enfrentadas por mulheres, meninas e adolescentes, os
profissionais enriquecem seus repertórios e avançam na construção de estratégias de
combate e prevenção à violência. Ainda mais forte, se torna essa prática profissional
quando ela exerce o olhar interseccional para a realidade que tem em mãos,
considerando as particularidades que marcam estruturalmente a vida das meninas e
adolescentes em sua pluralidade.
Consideramos que a atuação de uma rede articulada, que nas suas práticas é capaz de
reconhecer o território como potência, dotado de voz própria e autodeterminação, é um
elemento-chave para a efetividade das políticas públicas. Seja nas estratégias de
prevenção, na organização das denúncias e encaminhamento, no atendimento ou
acompanhamento dos casos de violência, quando trabalhamos em rede e sabemos com
quem contar, com certeza, nos vemos fortalecidos. Por isso, reforçamos a importância dos
diversos profissionais, coletivos, equipamentos públicos e organizações trabalharem em
conjunto nos territórios.
É preciso reconhecer, ainda, a existência de uma brecha na proteção desse público
específico, que é a falta de políticas especializadas em gênero no fluxo de atendimento a
crianças e adolescentes. O fato de se encontrarem em uma espécie de interseção entre as
redes especiais de proteção de mulheres ou de crianças revela, na verdade, a rigidez dos
percursos institucionais e demonstra, na prática, uma dificuldade em ter reconhecida a
particularidade que advém da interseção entre os marcadores de gênero e faixa etária.
Diante disso, é preciso que haja não só o engajamento da sociedade em busca de
políticas públicas específicas, mas também o comprometimento dos profissionais da rede
na garantia dos direitos dessas jovens, através de articulações intersetoriais que
garantam o aprimoramento da prática cotidiana. Com isso em mente, o Guia de
Enfrentamento à Violência Contra Meninas e Adolescentes buscou orientar,
instrumentalizar e convidar ao diálogo os profissionais das áreas responsáveis pela
proteção, os coletivos, organizações sociais e população como um todo, a fim de
compartilhar saberes que protegem.
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Acreditamos na escuta atenta e livre de julgamentos para vítimas, familiares e também
autores de violência, na conduta respeitosa e postura acolhedora como pilares de um
bom atendimento. Nos referenciamos nas boas práticas de inúmeros profissionais e
servidores que fazem a diferença na proteção de meninas e adolescentes dia após dia,
desejando que os conhecimentos técnicos, práticos, simbólicos e reflexivos
compartilhados por este guia possam inspirar novas estratégias de combate à violência.
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