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APRESENTAÇÃO

“A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la.”
EDUARDO GALEANO

O Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário do Espírito Santo (FASP/
ES) Biênio 2014/2015 comemora dez anos de existência. O espaço, fruto de um esforço organizativo das categorias profissionais que o compõe, entre lutas, resistências, capacitações,
debates, avanços e dilemas, tem muito a comemorar nesta caminhada.
Inicialmente queremos agradecer as gestões anteriores que ao trilharem este árduo caminho, possibilitaram que atualmente sejamos um número maior de profissionais caminhando
lado a lado e consolidando uma trajetória pautada em princípios técnicos, éticos e políticos.
Por conseguinte, agradecemos aos companheiros e companheiras da atual gestão que acreditaram na Jornada, uma proposta inspirada na iniciativa dos colegas da Secretaria de Assistência
Social do município de Vitória/ES, aos quais também saudamos. Também agradecemos aos
apoiadores deste evento, sem os quais não teríamos condições objetivas de realizá-lo.
Agradecemos especialmente a todos e todas que se debruçaram nesta realidade e escreveram seus trabalhos contribuindo com esta revista e com as comunicações orais. Nosso
carinho especial à comissão avaliadora, que analisou de maneira comprometida estes escritos. Os trabalhos nesta revista, assim como suas apresentações orais na Jornada, estão
divididos em cinco eixos: Gestão do Trabalho; Gênero, Geração e Etnia; Sistema Penal;
Família e Criança e Adolescente.
Em tempos de criminalização da pobreza, avanço de pautas conservadoras, defesa da
redução da maioridade penal, culpabilização das famílias e individualização das expressões
da “questão social”, que este evento seja um fôlego necessário.
Começamos esta apresentação com a frase do saudoso Galeano, falecido em 13 de abril de
2015, que ao falar sobre direitos humanos, falava sobre o direito de sonhar, de “imaginarmos outro mundo possível”.
Esta Jornada resulta da inquietação em conhecermos e sistematizarmos sobre esta realidade tão adversa em que vivemos e atuamos cotidianamente, por meio de um sistema
chamado de justiça. Que possamos embarcar nesta jornada inicialmente orientados pela
proposição de Galeano que consiste em conhecer a realidade para modificá-la, e que

saíamos deste encontro potencializados e dispostos a permanecer na luta, conforme defendido por Che Guevara: “Não basta interpretar o mundo, é necessário modificá-lo”. Que unamos forças, reflexões, empenho e coragem na ultrapassagem da
igualdade formal, jurídica, para a igualdade real, concreta, na busca pela verdadeira
emancipação humana.
A comissão organizadora | 2015
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SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO/ES:

exemplo, Constituição Federal e os Estatutos Cidadãos,

do sido empossados cinco profissionais para atuar na-

constituem-se como um processo dialético. As intercone-

quele Juizado.

ORGANIZAÇÃO, LUTAS, AVANÇOS E DESAFIOS

xões desse processo são marcadamente contraditórias e não

Após a criação dessas Leis, houve um período de estag-

lineares, uma vez que a criação de leis por si só não garante

nação e, somente na década de 1990, instituíram-se legis-

a sua efetividade sem que haja um movimento persistente

lações criando cargos de Serviço Social e de Psicologia no

de articulações e luta coletiva.

Judiciário/ES4. Em 1990, como resultado do movimento

Importante registrar que, cada profissão tem sua for-

dos assistentes sociais que atuavam na Instituição à épo-

mação histórica e suas transformações e que, como um pro-

ca, instituiu-se a Lei Nº 4.338/90 criando o Serviço Sócio-

cesso, elas se modificam ao transformarem-se as condições

Judiciário. Esta lei substituiu o Serviço Social de Menores,

e as relações nas quais elas se inserem e se inscrevem. O

extinguindo-o e ampliou para sete, o número de cargos de

O presente artigo resgata o processo de inserção do assistente social e do psicólogo no

Serviço Social no Brasil na década de 1980 passou por um

assistentes sociais naquele Juizado.

Judiciário do Estado do Espírito Santo nos diversos espaços sócio-ocupacionais, em di-

processo de ruptura com o conservadorismo que marcava

A Psicologia iniciou sua atuação no Judiciário Capixa-

os primórdios da profissão, imprimindo a renovação e di-

ba, também no Juizado de Menor da Capital no ano de 1987,

reção crítica à sua prática, afirmando o compromisso com a

com um psicólogo voluntário e, no ano de 1988, a psicólo-

defesa dos direitos de cidadania e dos valores democráticos,

ga Katia França (servidora concursada em outro cargo na

na perspectiva da liberdade, equidade e da justiça social. A

Instituição) atuava inicialmente nos casos dos adolescentes

Psicologia no Brasil a partir de 1997 buscou estabelecer um

em conflito com a lei, tendo sido por mais de quase duas dé-

compromisso social com a realidade brasileira, em toda a

cadas a coordenadora do serviço técnico daquele Juizado.

Agnes Cristina Albert1 e Alexsandra Tomazelli Sartório2
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ferentes momentos históricos. Destaca, também, a criação, organização e legitimação
do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos no Judiciário Capixaba como importante
espaço organizativo de lutas em prol de condições técnicas e éticas de trabalho, marco
importante da luta coletiva e da construção de um trabalho interdisciplinar.
Palavras-chave: Serviço Social. Psicologia. Organização. Sociojurídico.Lutas coletivas.

sua diversidade, ampliando o campo de atuação do psicólogo e desvinculando a profissão de uma visão elitista, bem
1. INTRODUÇÃO

como se especializa a Psicologia Jurídica, dada seu histórico
de atuação nesse campo.

Neste artigo pretende-se retomar a história do Serviço Social e da Psicologia no Poder Judiciário do Espírito Santo, que ao

Assim, a inserção e atuação do assistente social e do psi-

longo de quase 50 anos contava com pouco mais de cinco assistentes sociais concursados e cinco psicólogos em cargos à disposição.

cólogo na Instituição Judiciária, em nível nacional e no Es-

Ao retomar essa trajetória verifica-se que, em diferentes momentos históricos, imprimiu-se no cotidiano de trabalho, também,

pírito Santo, tem uma história que acompanha as mudanças

formas de conquistar espaços, mesmo que não existisse uma prática consolidada de trocas de experiências entre os profissionais.

jurídico-legais, são condicionadas pela conjuntura históri-

O ingresso de vinte e seis assistentes sociais concursados no ano 2000 marcou um novo momento nessa trajetória, pois o

co-social, forja a criação de leis, incorpora lutas, reformula

espaço organizativo profissional na Instituição passou a ser ocupado, inicialmente, por meio do Fórum de Debates sobre as práti-

sua atuação, conquista espaço, legitima sua atuação, faz a

cas profissionais e articulações técnico-políticas por melhoria de condições e organização do trabalho. Tal espaço foi legitimado e

interconexão entre o legal/social/subjetivo.

institui-se legalmente no ano de 2005, o Fórum de Assistentes Sociais do PJES. Em 2012, com a inserção de novos profissionais

O trabalho do Serviço Social na Instituição Judiciária

concursados de Serviço Social e de Psicologia, o Fórum ampliou-se passando a denominar-se Fórum de Assistentes Sociais e Psicó-

remonta o final da década de 1940 nos Juizados de Meno-

logos do PJES, representando um marco importante da luta coletiva e da construção de um trabalho interdisciplinar.

res do RJ e SP e a Psicologia desde os anos de 1980 também

Para chegar ao momento de organização e criação desse importante espaço organizativo das duas categorias um longo

nos referidos Juizados. A área da infância e da juventude

caminho foi necessário entre a criação de leis com os cargos e a efetiva ocupação desses. Registra-se nesse percurso que as

no Judiciário Capixaba também foi o primeiro lócus de

práticas que foram sendo construídas ao longo do tempo por diversos profissionais, representaram, juntamente com as

atuação dessas categorias.

mudanças legais e societárias, a necessidade de ampliar os espaços sócio-ocupacionais.

Na década de 1950, a assistente social do Centro de

Registrar e transcrever neste artigo essa história, revisitando a trajetória do Serviço Social e da Psicologia nesta Institui-

Saúde de Vitória, Geny Grijó, atendia os casos encami-

ção, encontrar as palavras, numa abstração teórico-histórica, é tarefa difícil envolta por sentimentos, pois parte desse processo

nhados pelo antigo Juizado de Menor da Capital. Esta,

histórico de lutas, embates, recuos e vitórias se misturam às muitas vivências e recordações de uma participação ativa no processo de criação, organização e legitimação do espaço organizativo do Fórum, que neste ano completa 15 anos de existência.
Assim, este artigo representa o relato das experiências vividas no decurso do processo de diversas lutas, associado às
pesquisas realizadas para a produção de palestras sobre a inserção profissional do assistente social e do psicólogo nesta
Instituição e Informativos divulgando o Fórum.

reconhecendo a necessidade de um Serviço Social específico para atuar nas questões relativas à justiça, desenvolveu um plano de trabalho para inserção do assistente
social no próprio juizado 3. Em 1956, foi criado o Serviço
Social de Menores - Lei Estadual Nº 1022 - 03/01/1956,
com dois cargos de assistentes sociais para atuar no Juizado de Menores da Capital e, em 1962, a Lei Estadual

2. REVISITANDO A HISTÓRIA

Nº 1685 de 31/01/1962, instituiu o Juizado Especializado de Menores com a criação de mais três cargos de

2.1. O SERVIÇO SOCIAL E A PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO/ES

assistentes sociais. Mas, apenas em 1987, ocorreu um
concurso público estadual para assistentes sociais, ten-

Apenas na Vara da Infância e da Juventude da Capital/
Vitória havia assistentes sociais concursados e psicólogos
(que eram servidores de outras áreas da Instituição) para
realizarem o trabalho técnico. Nas Varas da Infância e da
Juventude das Comarcas de Vila Velha, Cariacica, Serra e
Viana, após a criação das Leis nos anos de 1990, contaram
com a atuação de assistentes sociais contratados, nos cargos
vagos, pois não eram ocupados por concurso público.
Registra-se outro campo de atuação dos assistentes sociais e psicólogos na área da infância e juventude – a CEJA
Comissão Estadual Judiciária de Adoção – conforme estabelecido em lei, na década de 1990. À época, assistentes
sociais e psicólogos, que ocupavam outros cargos no Judiciário, foram absorvidos para o trabalho com a questão da
adoção internacional de crianças e adolescentes.
Outros espaços de atuação dessas categorias foram
surgindo na Instituição. Em 1992 foi instituída a Lei Nº
4.735/92, criando o Centro de Serviços Sociais do TJ - CSS,
com três cargos de assistentes sociais e um de psicólogo.
Contudo, a estruturação do setor teve início em 1987 quando a assistente social da Vara da Infância e da Juventude da
Capital, Maria Helena Penedo Sardenberg, foi remanejada
pela presidência para estruturar o setor na sede do Tribunal
de Justiça, com o objetivo de atender servidores e magistrados. Posteriormente, a psicóloga Waléria Barcellos Paranhos Marques, servidora efetiva da Instituição que ocupava
cargo diverso, também foi colocada à disposição do setor
para compor a equipe técnica. Outros assistentes sociais e
psicólogos foram contratados para ocupar os cargos, ampliando a equipe técnica.
A CSS/TJES teve a nomenclatura alterada no ano

A realização do exercício profissional nos diferentes espaços sócio-ocupacionais na Instituição, a criação de leis com
cargos técnicos em diferentes momentos históricos e a interferência das mudanças societárias e das legislações, como por

2 Assistente Social do Poder Judiciário desde o ano de 2000. Atualmente localizada na 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica. Especialização em Família, 2002/2003.
Mestrado em Política Social pela UFES, ano 2007. aletomazelli@hotmail.com. Tel. (027) 3246-5616.

3 Geny Grijó foi a primeira assistente social do Espírito Santo, formada no
Instituto Social da Pontifícia Universidade Católica – PUC/ RJ em 1949, tendo
sido a mesma responsável por difundir no estado a profissão de Serviço Social.
No final da década de 1950 passou a funcionar a primeira escola de Serviço Social
no Espírito Santo (Projeto de Lei nº 065/98 – Ementa – Denomina Assistente
Social Geny Grijó, a Sede do Centro de Saúde de Vitória, da Assembleia Legislativa
do Espírito Santo). Disponível em: http://www.ales.gov.br/antigo_portal_ales/
images/documento.
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1 Assistente Social do Poder Judiciário desde o ano de 2000. Atualmente localizada na Central de Apoio Multidisciplinar de Vila Velha. Especialização em Família,
2002/2003. agnes_albert@hotmail.com. Tel. (027) 3149-2578.
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4 Lei Complementar Nº 39 de 29/12/1993, 03 cargos de assistentes sociais para a
Vara da Infância e da Juventude de Cachoeiro de Itapemirim; Lei Complementar
Nº 41 9/12/1993- 01 cargo de assistente social para a Vara da Infância e da
Juventude de Guarapari e de Itapemirim; Lei Complementar Nº 42 de 29/12/1993
- 03 cargos de assistentes sociais para a Vara da Infância e da Juventude de
Cariacica, Serra, Vila Velha e 01 cargo para Viana; Lei Nº 5038 de 26/05/1995 –
02 cargos de assistentes sociais para a Vara da Infância e da Juventude de Barra de
São Francisco; Lei Nº 5437 de 31/01/1997 – 01 cargo de assistente social para a
Vara da Infância e da Juventude de Marataízes.
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de 2005 passando a ser denominada DJSS - Diretoria

profissionais para Cariacica e Vila Velha, respectivamente

que os temas eram discutidos, as atividades revistas e

Diversos eventos que foram organizados e assumidos

Judiciária de Serviços Sociais e, em 2010 passou a ter a

nos anos de 2010 e 2011. O convênio previa a supervisão

construídas, uma nova prática era forjada no interior da

pelo Fórum de Assistentes Sociais tiveram profundos im-

nomenclatura de CSPS - Coordenadoria de Serviços Psi-

dos trabalhos pela equipe técnica da CSPS, que sempre se

profissão na Instituição. Com isso, a categoria se forta-

pactos no seu processo de visibilidade, contribuíram para

cossociais e de Saúde. Contudo, para efeitos deste artigo

posicionou contrária às contratações, defendendo a luta

lecia e discutia a importância de oficializar o espaço do

a legitimidade da profissão e com isso mostraram a impor-

optou-se em utilizar a terminologia CSPS visando facili-

por cargos técnicos em provimento efetivo.

Fórum, para que este adquirisse maior autonomia técni-

tância de ampliação do trabalho interdisciplinar nos diver-

co-política e se desvinculasse administrativamente da

sos espaços sócio-ocupacionais. A realização do Seminário

CSPS. Esta também estimulava o processo de autonomia

“Maioridade Penal e Exclusão Social!”, em 2007, no Tribu-

e independência do Fórum.

nal Pleno/TJES, foi muito significativo e marcou a compe-

tar a compreensão do texto.
Registra-se que a atuação dos profissionais de Serviço
Social e Psicologia no CSPS, marcado pela interdisciplinaridade, alcançou, ao longo do tempo, uma visível legitimação. Imprimiu-se na atuação da CSPS as diretrizes da
Saúde do Trabalhador. O setor se constituiu num importante espaço de defesa das condições éticas e técnicas do
trabalho do assistente social e do psicólogo na Instituição,
atuando ativamente, em parceria com outros atores, na
criação, ampliação e legitimação dos espaços profissionais
no Judiciário Capixaba.
Outro espaço importante de atuação dos assistentes
sociais e psicólogos foi na área de Execução Penal – atualmente VEPEMA (Vara Execução Penal e Medidas Alternativas de Vitória). O Serviço iniciou em 1994, com uma equipe técnica que foi colocada à disposição e/ou contratada
para atuar no setor, antes mesmo da aprovação da Lei Nº
5.124/95, que instituiu o serviço, em 1995. Esses profissionais implantaram um serviço especializado de atendimento
aos apenados e acompanhamento de suas medidas judiciais.
Com o concurso público ocorrido em 1999, as vagas foram
ocupadas por assistentes sociais concursados e, num trabalho interdisciplinar com psicólogos à disposição e/ou contratados, o trabalho foi sendo dinamizado, incorporando as
mudanças e diretrizes a partir das modificações da Lei de
Execução Penal e outras.
O espaço sócio-ocupacional das Varas de Família, em
diferentes momentos históricos, foi ocupado por profissionais ora da própria Instituição (colocados à disposição) contratados ou cedidos por órgãos do Estado, tendo sido marcado por práticas diferentes entre si. Nas Varas de Família
da Capital, na década de 1980, foi deslocado um profissional
de Serviço Social da Vara de Infância e Juventude de Vitória, que realizou seu trabalho por longos anos até a chegada
de novos profissionais em 2012. Nas Varas de Família de
Vila Velha, a partir de 2004, através de Projeto Piloto supervisionado pela CSPS, passou a atuar dois profissionais
de Serviço Social efetivos de outras comarcas, em períodos
diferentes. Importante registrar ainda que na Comarca de
Cariacica, um profissional de Psicologia do Executivo Municipal, atendeu às demandas das Varas de Família daquela
Comarca por um período.
Em 2007, foi criada e instalada a primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na Serra. A equipe técnica para atuar na referida Vara
foi cedida pelo Executivo Municipal. Em 2009, foi celebra-

2.2. FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO
PJES: ORGANIZAÇÃO, OFICIALIZAÇÃO, LEGITIMAÇÃO,
LUTAS
Revisitando a história observou-se que a prática dos assistentes sociais e psicólogos no Judiciário Capixaba foi se
construindo, com poucos profissionais em termos quantitativos, mas que marcaram a importância do trabalho técnico
em diferentes espaços sócio-ocupacionais. Tal trajetória foi
fortalecida e dinamizada, em termos de projeto coletivo,
no ano de 2000, com a chegada de vinte e seis assistentes
sociais por meio de concurso público ocorrido no ano de
19995. Neste não houve a inclusão de psicólogos, motivo de
lutas posteriores.
Naquele momento, em 29 de junho de 2000, ocorreu
o 1° Encontro de Assistentes Sociais do Poder Judiciário/
ES, promovido pela CSPS, o que demonstrou a necessidade
de reunir os profissionais em torno de um projeto coletivo
focado no estudo dos temas sociojurídicos, com o objetivo
de sistematicamente discutir, planejar e avaliar o processo
de trabalho. Assim, os profissionais de Serviço Social passaram a se reunir, num primeiro momento, vinculados à CSPS
que era o setor responsável técnico e administrativo do
Fórum de Debates (como era denominado à época) e, num
segundo momento, a coordenação técnica passou a ser compartilhada entre os próprios assistentes sociais do Fórum
de Debates, permanecendo apenas a coordenação administrativa da CSPS.
Essa vinculação inicial do Fórum de Debates à CSPS
foi necessária devido à legitimidade institucional daquele setor. Assim, foi necessário aos assistentes sociais
se reunirem em torno de um projeto coletivo de estudos
e articulações para legitimar o espaço organizativo da
categoria junto à Instituição. Registra-se que o exercício profissional dos assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais diversos, ocorria sem a interferência
técnica da CSPS.
A prática profissional era estudada nas reuniões do
Fórum de Debates, tendo se iniciado a importante discussão sobre as normatizações das atribuições do assistente
social no Judiciário, pois as atividades que constavam
em publicações no Diário da Justiça, não contemplavam
mais a direção social e crítica das ações que eram realizadas pelo assistente social naquele momento. À medida

do um Convênio do TJ com o Ministério da Justiça, com
recursos financeiros deste parceiro, para licitação de empresa para contratar assistentes sociais e psicólogos para
atuarem nas Varas de Violência Doméstica Contra a Mulher de Serra e Vitória, sendo estendida a contratação dos
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5 Os novos assistentes sociais foram localizados na Vara de Execuções Penais
de Vitória e nas Varas da Infância e Juventude da Grande Vitória e Comarcas
do interior do estado (à época, eram chamadas comarcas da capital e comarcas
de 3ª Entrância – respectivamente – Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana,
Guarapari, Marataízes, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Barra de São
Francisco).
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Assim, através da Resolução n° 18/2005, publicada no

tência e visibilidade do Fórum. Nesse evento, os parceiros

Diário da Justiça de 03/05/2005, instituiu-se oficialmente o

que atuavam com a temática fizeram-se presentes, junta-

Fórum de Assistentes Sociais do Poder Judiciário, o que re-

mente com os adolescentes, representantes prioritários da

presentou um momento privilegiado de legitimação do espa-

discussão fomentada. Palestrantes renomados em nível na-

ço coletivo da categoria na Instituição. O Regimento interno

cional e estadual marcaram presença no evento. Em 2008,

do Fórum foi construído coletivamente, definindo objetivos e

foi realizada a Campanha de Sensibilização à Adoção com

modo de funcionamento. A posse da 1ª coordenação ocorreu

apresentação do filme “O que o destino me manda”, nas di-

nas comemorações do dia do assistente social, em 19/05/2005.

versas Varas da Infância e da Juventude. Em setembro de

O Fórum era constituído pelos assistentes sociais

2008, realizou-se o “I Seminário: Viver em Família Direito

membros efetivos e por uma Diretoria Executiva compos-

da Criança” e, a “Campanha de Incentivo à Convivência Fa-

ta por dois membros efetivos intitulados coordenador e

miliar e Comunitária” com Mutirão nas Varas da Infância e

secretário, bem como seus suplentes. A Direção Execu-

da Juventude, para análise dos processos das crianças e dos

tiva era eleita a cada dois anos, podendo ser reeleita por

adolescentes em acolhimento institucional, visando acele-

mais uma gestão. O Fórum atuava em duas vertentes: a

rar a desinstitucionalização. Como parte da referida campa-

formação teórico-metodológica dos profissionais e a me-

nha houve a exibição do filme “Se Essa Casa Fosse Minha”,

lhoria das condições e organização do trabalho técnico

nas Varas Especializadas, no ano de 2009. O Fórum esteve

na Instituição Judiciária.

presente palestrando em evento do CRESS-ES, em 2008,

Na vertente da formação foram realizados estudos da

versando sobre “A requisição do trabalho do Assistente So-

prática profissional e importantes capacitações, dentre elas

cial do Poder Executivo para atender demandas do Judiciá-

destacam-se, os cursos: “Perícia Social no PJ”, com a assis-

rio”, marcando posicionamento contrário a tal requisição.

tente social do Rio Grande do Sul, Denise D. Bruno (2003);

No eixo temático sobre a melhoria das condições e or-

“Ética em Movimento” em parceria com o CRESS/ES (2006);

ganização do trabalho o Fórum atuou ativamente para a

“O Trabalho do Assistente Social e suas Particularidades na

inclusão das atribuições do assistente social no Código de

Instituição Judiciária: Família, Fundamentos Teóricos e

Normas da Corregedoria Geral de Justiça, que foi devida-

Éticos e Instrumentos Técnico-operativos”, ministrado pe-

mente publicada em 2009 (discussão iniciada nos momen-

las assistentes sociais do Poder Judiciário de São Paulo, Eli-

tos iniciais do Fórum de Debates) e, atuou também para a

zabete Borgiane, Dalva Gueiros e Eunice T. Fávero (2009). O

criação de cargos técnicos para as Varas da Infância e da

Fórum realizou importantes oficinas temáticas e rodas de

Juventude e de Família.

conversa no ano de 2008 a 2011, sobre as temáticas do coti-

O trabalho interdisciplinar nas Varas da Infância e

diano profissional em parceria com renomados professores

da Juventude exigia o aumento do número de profissio-

da universidade e de outros espaços.

nais para atendimento da crescente demanda. Em 2006,

Registra-se ainda que, enquanto aqui no Espírito San-

com as alterações que seriam realizadas na Lei de Orga-

to se dava a construção e consolidação desse efetivo espa-

nização Judiciária do PJES, o Fórum em parceria com a

ço organizativo da profissão, em nível nacional havia um

CSPS, realizou uma rápida articulação e intensa mobili-

movimento significativo de estudos e organização sobre o

zação dos assistentes sociais para a inclusão e ampliação

“Sociojurídico”, encampados pelo conjunto CFESS/CRESS.

dos cargos de assistentes sociais e psicólogos na referi-

Em 2001, a 10º CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes

da Lei. Articulações políticas foram realizadas junto

Sociais - realizado no Rio de Janeiro, constituiu uma sessão

aos Desembargadores e Deputados Estaduais, visando à

temática denominada Serviço Social e Sistema Sociojurídi-

aprovação da Lei. Tais cargos foram aprovados, mas não

co. O Fórum de Assistentes Sociais do PJES participou do I

foram preenchidos, pois novas mudanças ocorreram na

Encontro Nacional Sociojurídico, em setembro, 2004, Curi-

Instituição. Todavia, a construção dessa Lei, mostrou-se

tiba/PR. Participou das discussões do I Encontro Estadual

fundamental à garantia da manutenção dos espaços só-

Sociojurídico, ocorrido em 2009, em Vitória/ES. Participou

cio-ocupacionais já conquistados, quando do processo de

ainda do II Encontro Nacional Sociojurídico, Cuiabá- MT,

reestruturação do PJES, em 2009.

em outubro de 2009. Com a participação em nível nacio-

Em relação às Varas de Família, a ocupação efetiva

nal, à época, foi possível verificar que o espaço organizativo

desse espaço foi bem demorada e alvo de muitos embates e

do Fórum de Assistentes Sociais encontrava-se alinhado às

articulações. Em nível nacional a área de Família já tinha

discussões nacionais.

avançado bastante em termos de práticas modernas e atu-
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alizadas, bem como com um trabalho técnico instituído e,

visível e pública algumas injustiças e corrupção presentes

Como resultado da Reestruturação do Judiciário,

reção Executiva passou a ser composta por quatro membros

no Judiciário Capixaba nem Lei instituindo o serviço téc-

no interior da Instituição, a chamada “Operação Naufrá-

foram aprovadas as Leis Nº 566/2010, Nº 567/2010, Nº

efetivos intitulados coordenador, secretário administrati-

nico nas Varas de Família havia. O Projeto inicial formula-

gio” (envolvidos Autoridades Judiciárias e servidores), o

577/2011 e Nº 597/2011, disciplinando, entre outras

vo, secretário de comunicação, secretário financeiro, bem

do pela CSPS disciplinava sobre o trabalho interdisciplinar

que desencadeou um processo de mudanças estruturais no

questões, sobre a organização dos serviços técnicos nas

como seus suplentes. Foram instituídas Comissões Temáti-

nas Varas de Família do Estado (Projeto previa um número

PJES. Houve fiscalização, pressão e cobrança do CNJ pela

Varas da Infância e da Juventude de Vitória, Vila Velha,

cas nas áreas da Infância e Juventude, Família, Saúde e Tra-

de 87 assistentes sociais e 87 psicólogos). Tal Projeto foi

Reestruturação Administrativa do Poder Judiciário e, di-

Cariacica, Serra e Viana e, nas Varas de Infância e Juven-

balho, Penas e Medidas Alternativas, Violência Doméstica

reformulado visando a sua aprovação. No período de 2004

versas mudanças foram implantadas, através de mudanças

tude do interior do Estado, Comarcas de Cachoeiro de Ita-

e Familiar Contra a Mulher, sendo estas Comissões, coor-

a 2007, a CSPS em parceria com o Fórum intensificaram

no Código de Organização Judiciária, no Plano de Cargos

pemirim, Guarapari e Linhares 6. Ficou garantida equipe

denadas por um assistente social e um psicólogo, com seus

as articulações políticas com Deputados Estaduais e Fede-

e Vencimentos e na estrutura administrativa do Tribunal

técnica para a CSPS, para CEJA e para a VEPEMA. Cria-

respectivos suplentes, eleitos conjuntamente na ocasião da

rais, bem como as reuniões técnicas e políticas com ma-

de Justiça. O Fórum de Assistentes Sociais se fez presente

ram-se 12 Centrais de Apoio Multidisciplinar das Zonas

eleição da Diretoria Executiva do Fórum. O mandato é de 02

gistrados das Varas de Famílias de todas as Comarcas da

apresentando propostas que melhor atendessem às deman-

Judiciárias, para atender às demandas das Varas de Famí-

anos, sendo permitida uma reeleição consecutiva.

Grande Vitória e com a magistrada, à época, Desembarga-

das afetas à área interdisciplinar.

lia e Violência Doméstica contra a Mulher (Grande Vitória)

dora do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias, referência

O processo de Reestruturação do Judiciário, ocorrido

nacional na defesa do Direito de Família numa perspectiva

no ano de 2009/2010, foi um momento de grandes embates

Após a aprovação dessas Leis, referente ao processo

moderna e revolucionária. Assim, em 2007, foi aprova-

e enfrentamentos do Fórum com a Instituição, pois a pro-

de Reestruturação do Judiciário, o Fórum de Assistentes

da a Lei Nº 8.609 de 29 de agosto de 2007, criando treze

posta inicial desta para a organização técnica dos assisten-

Sociais e a CSPS atuaram de forma decisiva e persistente

cargos de assistentes sociais e treze cargos de psicólogos

tes sociais e psicólogos não atendia aos projetos construídos

para a realização de concurso público, unindo forças a ou-

para atender às Varas de Família das Comarcas da Gran-

e defendidos pelas categorias. Foi necessário um enfrenta-

tros atores como os Conselhos de Classe, Sindijudiciário,

de Vitória. Esse foi um momento marcante para as duas

mento e articulação para que espaços sócio-ocupacionais já

visto que o momento conjuntural impunha a necessidade

categorias, pois contou com uma ampla mobilização das

existentes não fossem desestruturados.

de realização de concurso público para outros cargos téc-

e diversas matérias no interior do Estado.

entidades representativas de classe - CRESS/ES e CRP/ES,

Para o Serviço Social e a Psicologia a Instituição pro-

com estudantes dos cursos de Serviço Social e de Psicolo-

pôs em sua nova organização uma Grande Central de Apoio

Através do Ato Nº 1941/2010, do Presidente do Tribu-

gia que se fizeram presentes com cartazes na Assembleia

Multidisciplinar na Grande Vitória para atender a todas as

nal de Justiça, foi instituída a Comissão de Implantação e

Legislativa visando pressionar os Deputados Estaduais

demandas das Varas da Infância e da Juventude, Varas de

Organização das Centrais de Apoio Multidisciplinar, com a

para aprovarem a referida Lei. Antes, porém, tal articu-

Família, Varas de Execução Penal, Varas de Violência Do-

representação da CSPS e do Fórum de Assistentes Sociais.

lação ocorreu internamente nos Gabinetes dos Desembar-

méstica e Familiar contra a Mulher. E, Grandes Centrais

Tal Comissão trabalhou pressionando para a realização do

gadores e Presidência. A luta foi grande e muito festejada,

divididas em Zonas Judiciárias para atender às demandas

concurso público, ocorrido em 2011, pela nomeação dos

todavia, as vagas aprovadas nessa Lei não chegaram a ser

no interior do estado. Tal proposta desestruturava serviços

concursados ocorrida em 2012 e organizou uma capacitação

preenchidas por concurso público, o que foi sentido por to-

e espaços sócio-ocupacionais já constituídos e dificultava

para todos os técnicos concursados.

dos os atores envolvidos como um momento de derrota e

o atendimento de qualidade aos usuários dos serviços. O

Verifica-se que a ampliação e inclusão de um quantita-

frustração. Mas, a resistência como valor fundante, man-

Fórum de Assistentes Sociais apresentou à Instituição uma

tivo significativo de assistentes sociais e psicólogos efetivos

tinha a luta sendo reafirmada, pois a demanda profissional

contraproposta, na qual eram mantidos os espaços sócio

na Instituição foi uma das maiores lutas forjadas coletiva-

era cada vez mais crescente.

-ocupacionais já organizados, ampliando-se outros espa-

mente pelos profissionais, processo longo e árduo, mas deve

Naquele período, a realidade institucional requi-

ços com número de técnicos adequados à demanda que se

ser visto e festejado como uma grande conquista. Como

sitava cada vez mais o trabalho técnico nos diferentes

apresentava à Instituição. Tal proposta, inicialmente, não

derrota, nesse processo de Reestruturação, elenca-se, entre

espaços sócio-ocupacionais, a demanda complexa como

foi aceita, o que exigiu reformulações e a articulação polí-

outros, a não ampliação do espaço sócio-ocupacional das

resultado do processo de judicialização da questão social

tica para defender a proposta ora formulada. Em relação

Varas da Infância e da Juventude das Comarcas de Guara-

era alarmante e o número de profissionais era insuficien-

à proposta da Instituição de criação de Centrais de Apoio

pari e Cachoeiro de Itapemirim, a não garantia do adicional

te para atender tal demanda na Grande Vitória e, carecia

Multidisciplinar, o Fórum defendeu os serviços diferen-

do Risco de Vida aos psicólogos e aos técnicos localizados no

de profissionais no interior do estado, onde o Judiciário

ciados já existentes na Grande Vitória e, para o interior do

Tribunal de Justiça (CSPS e CEJA).

requisitava de forma autoritária aos profissionais do

estado, propôs modelos de Centrais reunindo poucas Co-

Tendo em vista que somente no ano de 2012 os psicó-

Poder Executivo Municipal atender às suas demandas.

marcas geograficamente mais próximas. Defendeu ainda a

logos ingressaram na Instituição em número significativo e

Assim, o Fórum elaborou e articulou nos anos de 2008

manutenção dos postos de trabalho da Vara da Infância e

em caráter de efetivos, essa categoria solicitou formalmente

e 2009, o documento: “A Realidade do Serviço Social no

da Juventude de Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim (que

sua inclusão no Fórum de Assistentes Sociais e, após discus-

PJES”, indicando a defasagem do número de profissio-

desapareciam na proposta da Instituição).

são interna dos assistentes sociais, legitimou-se o Fórum de

nicos do Judiciário.

nais, o aumento da demanda de trabalho e a necessidade

Esse foi um dos momentos mais tensos vivenciados

de concurso público para preenchimento das vagas exis-

Assistentes Sociais e Psicólogos do PJES, representando as-

coletivamente pela categoria, pois projetos e interesses an-

tentes. O documento foi encaminhado à Presidência do

sim, a concretização de um projeto interdisciplinar de atua-

tagônicos se apresentavam na Instituição e até mesmo no

TJ, ao Corregedor Geral, ao Desembargador Supervisor

próprio interior do Fórum. O resultado do processo de em-

ção não só nos espaços sócio-ocupacionais, mas na constru-

das Varas da Infância e da Juventude, ao Sindijudiciário,

bate significava a precarização total dos espaços sócio-ocu-

ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), aos Conselhos de

pacionais ou uma possibilidade de ampliação, que permitis-

Classe, CRESS-ES e CRP-ES. O Fórum buscou aliados na

se realizar um trabalho técnico com qualidade, para que se

luta pela realização de concurso público, para os cargos

imprimisse, em outros momentos, novas lutas. Quem viveu

que já existiam em Lei.

e/ou acompanhou de perto esses embates e a luta não tem

No final de 2008, o Judiciário Capixaba foi marcado
por um momento histórico onde se escancarou de forma
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nenhuma dúvida em afirmar que foi marcado por muita tensão e os resultados representaram ganhos e perdas.
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ção de pautas coletivas de lutas afetas às duas categorias.
Com as alterações do Regimento Interno do Fórum de
Assistentes Sociais, publicadas no DJ em 04/10/2013, a Di-

2.3. O MOMENTO ATUAL: CONTINUIDADE DAS LUTAS
No decorrer do ano de 2012, o Fórum participou das
discussões do Orçamento Participativo do Judiciário e encaminhou à Presidência do TJ a Minuta da Resolução sobre
a regulamentação da Chefia da Central de Apoio Multidisciplinar. O Fórum marcou presença em importantes discussões em nível estadual e nacional sobre a organização e
atuação profissional na área sociojurídica, na elaboração de
parâmetros dessa área, na discussão sobre a instrumentalização dos profissionais de Serviço Social e Psicologia e nas
discussões nacionais sobre a criação da Associação Nacional
dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica,
articulado ao conjunto CFESS-CRESS e outros atores.
Atento às mudanças no interior da Instituição Judiciária Capixaba, o Fórum marcou posição ao elaborar o documento “Nota de Contrariedade ao Termo de Cooperação MP/
Nº002/2012”, que disciplinava sobre o modelo de visita assistida nas Varas de Família. Tal temática foi alvo de discussões e seminários para amadurecimento do tema e construção de propostas alternativas para apresentar à Instituição.
No momento atual, as Comissões Temáticas estão trabalhando com os temas e os desafios do cotidiano profissional. A temática sobre o depoimento especial de crianças
e adolescentes tem sido amplamente discutida pelo Fórum.
Há em funcionamento um Grupo de Estudo ocorrendo na
UFES, sobre saúde do trabalhador, com participantes do
Fórum. Importantes Grupos de Trabalho foram instituídos, tais como: GT do Código de Normas, para rever a descrição das atribuições do Serviço Social e incluir as atribuições da Psicologia; GT da Formação Continuada, que
organiza neste momento a “I Jornada Científica do Fórum
dos Assistentes Sociais e Psicólogos do PJES” com objetivo de promover a integração multidisciplinar de conhecimentos; GT das condições de trabalho, em articulação com
ao CSPS e Sindicato, definindo ações na busca de soluções
para enfrentar as inadequadas condições de trabalho a que
estão expostas as categorias profissionais. Nesse sentido,
há um importante movimento de articulação do Fórum
para uma aproximação junto à Presidência do TJ, visando

6 Registra-se que o Fórum de Assistentes Sociais junto com a CSPS imprimiu uma
luta árdua para manter os espaços sócio-ocupacionais das Comarcas de Guarapari
e Cachoeiro de Itapemirim, de forma a ampliar o quantitativo de técnicos. Todavia,
os espaços foram mantidos com apenas uma assistente social para Guarapari e
duas para Cachoeiro de Itapemirim.
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propor ações na direção das melhorias das condições de
trabalho, apresentando propostas de redimensionamento
das Centrais de Apoio Multidisciplinar.
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No decorrer do ano de 2014, o Fórum se fez presente

em todos os espaços sócio-ocupacionais, para atender uma

no histórico movimento de greve do PJES, junto com o Sin-

demanda cada vez mais crescente e complexa, represen-

dicato, pela aprovação do Plano de Cargos e Vencimentos.

tada pelas dramáticas expressões da questão social. Tal

O Fórum defendeu a luta pelo adicional de risco de vida

precariedade das condições éticas e técnicas de trabalho

aos psicólogos e aos assistentes sociais e psicólogos do TJ

expressa um processo contraditório, pois se por um lado

(CSPS e CEJA), pois o referido adicional era concedido aos

a possibilidade de trabalhar comprometido com a defesa

assistentes sociais da área judicial, aos comissários da in-

e garantia de direitos dos sujeitos gera satisfação profis-

fância e da juventude e aos oficiais de justiça. Após alguns

sional, por outro lado, a precariedade das condições de

meses de negociação, paralisação das atividades em alguns

trabalho e impotência do profissional frente à ausência de

momentos e, movimentos articulados, o sindicato alcan-

recursos públicos que venham de fato efetivar direitos aos

çou ganhos salariais para os servidores e o adicional de

usuários dos serviços é fator de sofrimento. Essa realidade

risco de vida foi garantido às duas categorias – assistentes

institucional desencadeia desgaste e adoecimento físico e

sociais e psicólogos - independente do local de trabalho.

mental, o que exige a formulação de estratégias de enfren-

Esta constituiu-se, no momento atual, a grande luta coletiva na qual o Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos
esteve inserido, representando assim, uma histórica e
significativa vitória para as categorias. Um momento de
muita emoção, pois essa luta no ano de 2010, não foi alcançada pelo Fórum, apesar das muitas articulações e, no
momento atual, foi conquistada a partir de um movimento
articulado de luta. Tal fato mostra a importância de não
desistir das lutas justas e legítimas. O que significa derrota num momento histórico pode se transformar em vitória
num outro momento conjuntural.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

tamento coletivo, frente aos inúmeros desafios.
É inegável que muito se avançou em termos de
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organização e lutas coletivas. Todavia, vive-se uma
conjuntura de refração de direitos sociais e de trabalho
e, diante dos desafios institucionais, é preciso manter
a perspectiva de avançar na luta coletiva, dialogar e,
estrategicamente fazer o enfrentamento necessário
junto à Instituição Judiciária, visando à melhoria das
condições éticas e técnicas do trabalho profissional,
sobretudo, para que haja condições de atender de forma
digna e legítima a população usuária dos serviços. Pois
somente através da organização e luta coletiva foi e é
possível criar-se condições concretas para a resistência
frente à violação, restrição de direitos e à precarização

Revisitar a história de construção e legitimação
dos espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais
e psicólogos nesta Instituição Judiciária, comparando o
quantitativo desses profissionais concursados atualmente - 118 cargos de assistentes sociais, sendo 107 ocupados
e 65 cargos de psicólogos, 52 ocupados -, com o quantitativo de uma década atrás – apenas 29 assistentes sociais representa um marco que se inscreve como resultado das
muitas articulações técnico-políticas de diferentes atores e mostra a importância do trabalho interdisciplinar.
Reviver, neste texto e na atual conjuntura, a trajetória
dos embates, das lutas, das conquistas, da organização
e legitimação do espaço organizativo do Fórum de As-

dos espaços profissionais.
Por fim, registra-se que esse artigo representa um primeiro esforço teórico-metodológico de registrar essa trajetória histórica de lutas, mas não se esgota neste texto,
pois há outras possibilidades de leituras e análises dessa
trajetória. Torna-se ainda fundamental o compromisso dos
profissionais com a dimensão investigativa crítica, dadas
às complexidades e diferentes temáticas com as quais os
profissionais se deparam no cotidiano profissional. A socialização dos resultados certamente poderá contribuir com
avanços qualitativos para os espaços sócio-ocupacionais e
também como suporte para as lutas coletivas.

sistentes Sociais e Psicólogos, torna-se necessário para
reafirmar, na atualidade, a necessidade de continuidade
da organização das categorias e referenda a importância
das lutas coletivas.
Ao mesmo tempo e no mesmo processo em que o espaço profissional é ampliado, contraditoriamente aprofunda-se a precarização das condições em que o trabalho
profissional se realiza. Os assistentes sociais e psicólogos
se deparam, na atualidade, com situações-limites de precariedade das condições e organização técnica de trabalho,
representada por espaços sócio-ocupacionais inadequados
do ponto de vista de recursos físicos, pela logística das
Centrais Multidisciplinares no interior do estado (dado o
número excessivo de Comarcas geograficamente distantes), bem como pelo número insuficiente de profissionais
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A EXPERIÊNCIA ORGANIZATIVA DO FÓRUM DE
ASSISTENTES E PSICÓLOGOS DO TJES: ANÁLISE ÉTICOPOLÍTICA DOS DEZ ANOS DE (RE)CONSTRUÇÃO
E RESISTÊNCIA

para a elaboração do presente artigo. Destaca-se nesse

da mobilização, da construção de alianças estratégicas e da

sentido, os questionamentos presentes quanto a predomi-

inserção da profissão nas lutas sociais como relevante estra-

nância das mobilizações e lutas relacionadas as questões de

tégia de resistência e como possibilidade de transformação.

caráter técnico, corporativista e salarial em relação as de
amplitude política e de reconhecimento de pertencimento
à classe trabalhadora. Além disso, as autoras também foram impulsionadas pelo interesse em compreender em que
medida as demandas originárias ainda se fazem presentes
no cenário atual e como essa forma de organização coletiva
se mantém há 10 anos, mesmo diante do contexto sócio-po-

Ana Paula Brito Mozer1, Emilly Marques Tenorio2, Fernanda Pinheiro de Oliveira Rubim3,
Maria Augusta Destefani Pancoto4, Maria Helena de Paula5

lítico de desmonte e enfraquecimento dos movimentos de

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO DO TRABALHO

quisa qualitativa, mediante revisão bibliográfica, entrevis-

organização dos trabalhadores.
O caminho metodológico foi construído a partir da pestas semi-estruturadas e pesquisa documental dos registros

O presente artigo tem por objetivo abordar a organização coletiva e política dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e analisar
seu alinhamento com o direcionamento ético-político firmado pelas referidas categorias
profissionais. Consideramos, mediante os elementos históricos e teóricos apresentados
que a constituição de um espaço coletivo como o FASP, coaduna com os projetos profissionais delineados e legitimados pelas categorias. Destacamos significativas conquistas
dos últimos dez anos e reafirmamos que o presente espaço está em constante construção diante das diversas demandas que aparecem, mas configura-se como uma estratégia
de resistência coletiva e construção da auto-imagem profissional dentro do TJES.

históricos do FASP. Cabe destacar que a pesquisa qualitativa
se firma na intenção de se extrair sentido aos significados
que os outros atribuem às suas experiências, baseado em
suas perspectivas históricas e sociais (CRESWELL, 2010).
Esse método “adequa-se a aprofundar a complexidade de
fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de
grupos” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247).
O Serviço Social e a Psicologia possuem referenciais
teóricos distintos, mas com perspectivas complementa-

Palavras-chave: Organização Coletiva. Projeto Ético-Político. Serviço Social. Psicologia. Judiciário.

res, que permitem avaliar este espaço de organização. Em
comum, possuem a crítica ao sistema capitalista e o compromisso político com a defesa dos direitos humanos e com
a ampliação da democracia. Além disso, ambos partem de
princípios convergentes, quando afirmam a importância de

1 INTRODUÇÃO

uma nova sociabilidade livre de opressões e permeada por
“Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos (...)
As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei”6.

O presente artigo tem por objetivo analisar a organização coletiva e política dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e o seu alinhamento com o direcionamento ético-político firmado pelas
referidas categorias profissionais. Tal análise é referenciada na experiência organizativa desenvolvida por meio do Fórum de
Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (FASP) e da articulação com os movimentos sociais
e sindical, do qual parte dos profissionais da psicologia e do serviço social do TJES faz parte. Pretende-se ainda identificar os
elementos disparadores que demandaram a organização profissional e avaliar as possibilidades, os desafios e as conquistas
alcançadas até os dias atuais.
A atuação das autoras deste artigo no FASP, a partir do ano de 2012, a inserção na Gestão deste Fórum, no biênio
2014/2015, e os consequentes dilemas e experiências construídas nesse espaço coletivo foram importantes motivadores

1 Assistente Social do TJES. Especialista em Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais pela Universidade de Brasília. Atua na Central de Apoio
Multidisciplinar de Cachoeiro de Itapemirim. Integra a Secretaria Financeira do FASP (Gestão 2014/2015). É Conselheira Suplente do CRESS-ES (Gestão 2014/2017).
anapaulamozer@gmail.com – (27) 98124-7287.

modos de subjetivação mais autônomos.

2 DESENVOLVIMENTO
“E continuamos. É tempo de muletas.(...)mas ainda é
tempo de viver e contar.
Certas histórias não se perderam”.
A inserção de profissionais do Serviço Social no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é datada
a partir da década de 1950, mediante a localização e atuação de profissionais no Juizado de Menor da Capital. Nas
décadas seguintes há um processo gradativo de ampliação
do quantitativo de cargos de serviço social, contemplando a
partir da década de noventa as Varas da Infância e Juventude localizadas nas comarcas do interior do estado, a Vara de
Execuções Penais de Vitória e o Centro de Serviços Sociais
do Tribunal de Justiça da comarca da capital.
Em 1999 foi realizado o primeiro concurso público
para preenchimento dos cargos de serviço social e no ano
de 2000 foram empossadas 26 (vinte e seis) assistentes sociais, lotadas nas Varas da Infância e Juventude do estado
e na Vara de Execuções Penais de Vitória. De acordo com as
informações obtidas a partir das entrevistas, inicialmente
as assistentes sociais vivenciaram práticas isoladas em seus
espaços ocupacionais e ausentes de uma articulação contínua que proporcionasse a troca de experiências e o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de

A lente teórica utilizada pelas pesquisadoras do serviço

atuação. No entanto, os desafios enfrentados no cotidiano

social para embasar o artigo foi o referencial materialista

profissional, a necessidade de construção de processos de

-histórico de Marx, pois enquanto método propõe a aborda-

trabalho, a ausência de clareza da instituição sobre as atri-

gem dialética no sentido de considerar os “contextos histó-

buições e possibilidades de intervenção do profissional de

ricos, as determinações socioeconômicas dos fenômenos, as

Serviço Social e a não garantia das condições éticas e técni-

relações sociais de produção e de dominação com a compre-

cas por parte do PJES; emergiram a necessidade de mobili-

ensão das representações sociais” (MINAYO, 2013, p.24).

zação e articulação dessas assistentes sociais.

A pesquisadora psicóloga utilizou as concepções de

Desta forma, iniciou-se um processo de organização

Deleuze (1976), Guattari (1996) e Foucault (1984) para

coletiva que contemplava principalmente o compartilha-

empreender as análises destes artigo. Os referidos autores

mento de práticas e experiências profissionais, discussões

propõem a imanência entre os meios de produção e os mo-

sobre as condições de trabalho, reconhecimento e conso-

dos de subjetivação. Para estes autores a subjetividade não

lidação do Serviço Social no PJES e a realização de ações

é determinada pelo social, mas tecida por micropoderes

com vistas à formação continuada. A partir dessa organi-

em conexão com processos sociais, culturais, econômicos,

zação inicial, os profissionais visualizaram as possibilida-

midiáticos, ecológicos, que participam de sua constituição

des referentes à institucionalização de um fórum perma-

e de seu funcionamento.

nente de discussão, enquanto instrumento de congregação

A temática mostra-se relevante em função do direcio-

e direcionamento das demandas apresentadas e desafios

namento político assumido hegemonicamente pelo Serviço

vivenciados naquela conjuntura institucional. Assim, ini-

Social e pela Psicologia, das exigências e desafios postos aos

ciou-se o Fórum de Assistentes Sociais do Poder Judiciário

3 Psicóloga do TJES. Psicóloga do TJES. Pós-graduada em Análise Institucional e Esquizoanálise pela UNIPAC / Instituto Felix Guattari (2004), mestra em Psicologia
Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais(2009) e pós-graduada em Psicologia Jurídica pelo Centro Universitário de Araraquara. Atua na 3ª Vara de
Infância e Juventude de Vitória. Integra a Secretaria de Comunicação do FASP (Gestão 2014/2015). nandarubim@ig.com.br

referidos profissionais e do atual contexto de crise estrutu-

do Espírito Santo, formalmente instituído e integrado a

ral do capital, de significativas mudanças nas diferentes di-

estrutura organizacional do TJES em maio de 2005, por

4 Assistente Social do TJES. Pós-graduada em Gestão de Políticas Sociais Públicas e Privadas pela Faculdade Salesiana do Espírito Santo. Atua na Central de Apoio
Multidisciplinar de Vitória. Atualmente, é coordenadora do FASP (Gestão 2014/2015). mariaaugustadp@hotmail.com

mensões da vida social e de precarização do trabalho. Nesse

meio da Resolução nº 18/2005.

sentido, pretende-se explicitar e fortalecer a história de or-

O Fórum é normatizado por Regimento Interno, se or-

5 Assistente Social do TJES. Atua na 2ª Vara de Infância e Juventude de Vitória. Integra a Secretaria de Comunicação do FASP (Gestão 2014/2015). mhpaula00@gmail.com

ganização coletiva e política desempenhada pelos profissio-

ganiza mediante reuniões bimestrais ou extraordinárias,

6 Todos os trechos que antecedem cada tópico da estrutura do artigo são do poema “Nosso Tempo” de Carlos Drummond de Andrade.

nais que compõem o FASP, assim como reafirmar a potência

quando necessário, e dispõe de uma Direção Executiva,
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2 Assistente Social do TJES. Especialista em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestranda do Programa de Política Social da UFES.
Atua na Central de Apoio Multidisciplinar de Guarapari. Coordena a Comissão temática de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do FASP (Gestão 2014/2015).
emillypmarques@gmail.com
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composta inicialmente por dois membros efetivos intitu-

gulamentação e concessão de Gratificação por Execução de

lados Coordenador e Secretário, bem como seus suplentes.

Trabalho com Risco de Vida.

Conforme os registros documentais, o Fórum de Assistentes Sociais iniciou-se como um:

Esses profissionais produziram documentos levando ao conhecimento do chefe do PJES os diversos fatores
que dificultavam a prestação do serviço jurisdicional com

[…] espaço organizativo desta categoria profissional. Tem por finalidade o debate das questões vivenciadas e trabalhadas pelos assistentes sociais
em suas diversas áreas de atuação, com vistas ao
desenvolvimento de projetos de intervenção, da
constante avaliação de suas rotinas e de seus procedimentos, e da representação dos profissionais
de Serviço Social em sua relação com a instituição
(Material Informativo do Fórum de Assistentes Sociais, 2009, p. 02).
Além disso, o Fórum de Assistentes Sociais estruturava sua atuação a partir de três eixos básicos: 1. Discussão da prática profissional na instituição judiciária,
com vista à capacitação continuada e à articulação com
os órgãos e instituições públicas e privadas que atuam
na garantia de direitos; 2. Melhoria das condições e organização do trabalho do assistente social na instituição
judiciária; 3. Representação dos profissionais de Serviço
Social em sua relação com a instituição.
No ano de 2012, ocorre a nomeação de assistentes sociais e de psicólogos, estes últimos pela primeira vez, inseridos mediantes concurso público, que foram lotados nas Varas de Infância e Juventude, na Coordenadoria de Serviços
Psicossociais e de Saúde (CSPS), Vara de Execuções Penais e

qualidade no Espírito Santo. Além disso, propuseram a sua
incorporação ao Fórum de Assistentes Sociais do Poder Judiciário do Espírito Santo, por compreenderem que grande
parte dos dilemas enfrentados no cotidiano se assemelhava a situação vivenciada também pelos assistentes sociais.
Sendo assim, em 2012, os psicólogos se juntaram ao Fórum
já constituído pelos Assistentes Sociais, que foi transformado no Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder
Judiciário do Espírito Santo (FASP).
Com o ingresso de novos assistentes sociais e a posterior integração dos psicólogos, o Fórum de Assistentes
Sociais e Psicólogos do PJES (FASP) experimenta possibilidades de ampliação da sua atuação, oportunizadas principalmente pela amplificação da Direção Executiva e instituição das Comissões Temáticas (Infância e Juventude,
Família, Saúde e Trabalho, Penas e Medidas Alternativas e
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), estabelecidas mediante reformulação do Regimento Interno, publicado no Diário da Justiça em 04 de outubro de 2013. A
Direção Executiva passa então a ser composta por 04 (quatro) membros efetivos intitulados Coordenador, Secretário
Administrativo, Secretário de Comunicação, Secretário Financeiro, bem como seus suplentes; enquanto as Comissões
Temáticas são coordenadas por 01 (um) assistente social e
01 (um) psicólogo cada, com seus respectivos suplentes.
A partir das informações constantes no arquivo docu-

Medidas Alternativas (VEPEMA), assim como nas Centrais

mental do FASP, é possível sinalizar sobre as formas de or-

de Apoio Multidisciplinar das Zonas Judiciárias (CAMs). As

ganização e as principais ações desenvolvidas nos biênios7

CAMs foram criadas com o objetivo de atenderem deman-

2008/2009; 2010/2011; 2012/2013; e 2014/2015.

das oriundas das Varas de Família e das Varas Especializa-

No que se refere à organização das reuniões ordinárias e

das em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e

extraordinárias, no período referente ao biênio 2008/2009

no interior do Estado, também, as demandas das Varas da

essas eram estruturadas com vistas a discutir e deliberar

Infância e da Juventude.

sobre estratégias coletivas referentes as questões enfren-

É importante mencionar que anteriormente as deman-

tadas pelas assistentes sociais naquele momento histórico.

das psicológicas eram atendidas por meio de servidores com

No segundo ano do biênio 2010/2011 há uma mudança na

formação em psicologia em desvio de função ou por psicó-

formatação dessas reuniões, que passaram a ser divididas

logos cedidos pelo Poder Executivo. O ingresso mediante

em dois momentos, um destinado as discussões de caráter

concurso público representou um marco histórico para a

administrativo institucional e o outro as discussões téc-

categoria, pois mesmo com a grande demanda de trabalho

nicas, principalmente por meio da troca de experiências e

para a especialidade, foi a primeira vez que o TJES realizou

apresentação do trabalho desenvolvido pelas assistentes

concurso público para esse cargo. Seu trabalho ganhou con-

sociais em seus diferentes locais de trabalho. Essa forma

tornos diferenciados, marcado, sobretudo, pelas diversas

de organização se manteve no biênio 2012/2013, sofrendo

demandas que passaram a atender.

alteração no final de 2014 com a instituição das Comissões

Cabe ressaltar que os psicólogos se organizaram inter-

Temáticas e organização de Grupos de Trabalho, sendo de-

namente para analisar os problemas institucionais que in-

liberado ainda sobre a priorização das discussões técnicas.

terferiam no seu processo de trabalho (precárias condições

No biênio 2014/2015 essa forma de organização permane-

de trabalho em alguns espaços de atuação; a necessidade

ce, porém com destaque e ampliação das ações de formação

de nomeação de mais profissionais e a necessidade do reordenamento do trabalho nas Centrais de Apoio Multidisciplinar), além de compartilharem experiências de atuação
e definirem estratégias referentes ao requerimento de re-
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7 No que se refere ao período de 2005 a 2007, foram identificadas ações vinculadas
à capacitação profissional e de caráter técnico, dentre elas cita-se: Curso “Ética em
Movimento” em parceria com o CRESS, Campanha de sensibilização à adoção e
Seminário “Maioridade Penal e Exclusão Social”.
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continuada e articulação com os demais atores da rede de
atendimento e dos movimentos sociais.
Quanto ao direcionamento político e priorização de intervenção por parte do Fórum no período de sua existência,
podemos destacar no biênio 2008/2009 ações referentes à
realização de momentos de formação continuada, participação em processos decisórios institucionais relativos ao Serviço Social (com destaque na elaboração de estudos sobre as
vagas necessárias para o concurso público, ocorrido no ano
seguinte, 2010), reivindicação por adequações e melhorias
das condições éticas e técnicas para o exercício profissional,
discussões e encaminhamento de questões de caráter técnico, bem como articulação com o respectivo conselho profissional e atores do Sistema de Garantia de Direitos, Sistema
de Justiça e entidade sindical. Dentre as ações realizadas
neste período, acentuam-se os pleitos relativos às melhorias das condições éticas e técnicas do trabalho.
No biênio 2010/2011 observa-se dentre outras, o predomínio de ações ligadas a cursos e momentos de capacitação profissional e também daquelas relacionadas à participação em processos decisórios institucionais, com ênfase
na integração na Comissão de Implantação e Estruturação
das Centrais de Apoio Multidisciplinar (CAM) e de articulações políticas e institucionais relativas à reestruturação do
Serviço Social do judiciário.
Nos anos subsequentes - 2012/2013-, mantiveram-se
as ações relativas à qualificação e educação permanente,
com prevalência nas atividades relacionadas à discussão e
fomento de questões éticas e técnicas inerentes ao exercício
profissional tanto do Serviço Social quanto da Psicologia.
Também se evidencia a continuidade de uma atuação canalizada à reivindicação por melhoria nas condições de trabalho, articulação com os movimentos sociais, bem como a
participação na organização do Encontro dos Profissionais
da Área Sociojurídica do Estado do Espírito Santo.8
Por fim, no atual biênio 2014/20159, as ações empenham-se, principalmente, na formação continuada, no
pleito de condições satisfatórias e dignas de trabalho, na
intervenção com vistas ao reordenamento e ampliação das
equipes, além de mobilização e articulação com movimentos sindical e sociais (Movimento Feminista, Movimento
contra a redução da Maioridade Penal, Conselhos das Categorias Profissionais). No ano de 2014, destaca-se o importante envolvimento e adesão de profissionais de serviço
social e psicologia na 1ª greve geral dos trabalhadores do
TJES, articulada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, participando de todas
as mobilizações sindicais propostas durante este período.
É possível observar que o Fórum de Assistentes Sociais, posteriormente alterado para Fórum de Assistentes

8 O encontro foi realizado em parceria com a Associação de Assistentes Sociais e
Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo - AASP-TJSP, com o objetivo de
discutir e deliberar sobre a criação da Associação Nacional dos Assistentes Sociais
e Psicólogos da área sócio-jurídica.
9 O biênio 2014/2015 contempla as ações desenvolvidas até o mês de abril de
2015.
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Sociais e Psicólogos, apresenta pautas semelhantes desde
sua criação, com destaque para a capacitação continuada
(formação permanente), debate de questões técnicas e
éticas do fazer profissional, luta permanente por condições dignas de trabalho, articulação com a rede sócio-assistencial, bem como envolvimento com o movimentos
sociais e sindical.
2.2 APONTAMENTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO COLETIVA
“Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem.
São tão fortes as coisas! Mas eu não sou as coisas e me
revolto”.
O espaço sócio-ocupacional do judiciário nos traz diversos desafios cotidianos, pois ao acionar este poder, expectativas quanto à resoluções de expressões da questão
social ou solução de conflitos são criadas. A construção
destes encaminhamentos podem dar-se pela determinação
impositiva do magistrado ou por uma perspectiva crítica
de construção de alternativas ou projetos junto à população usuária. Consideramos que a equipe técnica, formada
por assistentes sociais e psicólogos, possui compromisso
ético-político na construção destas novas possibilidades
articuladas com as lutas sociais mais amplas contra as desigualdades e opressões.
Diante de fatores conjunturais e estruturais de desmonte de direitos coletivamente conquistados, recrudescimento da violência, precarização ou ausência de políticas
públicas, Fávero nos indicará a importância de traçar estratégias coletivas de resistência:
Para lidar com desafios e realizar investimentos
em algumas frentes, no sentido de contribuir com
o acesso à justiça e aos direitos, ao fortalecimento
da capacidade argumentativa e consequente fortalecimento do projeto da profissão na contemporaneidade, é necessário o estabelecimento de estratégias e a efetivação de ações políticas organizadas.
Avanços nesse sentido possivelmente poderão ser
alcançados se ações coletivas forem viabilizadas.
(FAVERO, 2013, p. 523)
Consideramos, mediante os elementos históricos
apresentados que a constituição de um espaço coletivo como o FASP, coaduna com os projetos profissionais
delineados e legitimados pelas categorias. Netto (2006)
exporá a relevância desses projetos no planejamento
das ações, tendo em vista que esses projetos, que tem
por base um sujeito coletivo, exigem organização de um
corpo ou categoria profissional por meio do conjunto
dos seus agentes profissionais, docentes, pesquisadores,
estudantes e organismos profissionais, e é resultado de
conjunturas e dinâmicas sociopolíticas particulares, que
reforçam a estreita vinculação entre a definição e a am-
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(RE)CONSTRUÇÃO E RESISTÊNCIA.

pliação dos espaços de trabalho dos assistentes sociais e

em relação a concepção do fenômeno psicológico (BOCK,

mais amplas, que extrapolam a atuação do Serviço social e

as manifestações da questão social:

2001). Por a politização da categoria, é colocado em xeque

Psicologia, embora sejam a ela vinculadas.

Percebemos que o Fórum tem caminhado em consonância com os aspectos ético-politicos dos projetos profissio-

o fenômeno psicológico, abstrato e universal, relacionado a

O FASP, enquanto uma organização coletiva institu-

nais e a garantia de um espaço articulador de troca e siste-

Os projetos profissionais apresentam a autoima-

ideia de natureza humana e é engendrada a concepção do

cionalizada, tem buscado conjugar a valorização do traba-

matização da prática, atento aos debates e às demandas da

gem de uma profissão, elegem os valores que a

fenômeno psicológico enquanto produção de subjetividade,

lho interdisciplinar com a capacitação técnica e educação

sociedade. Esta forma de organização, torna-se fundamen-

legitimam socialmente, delimitam e priorizam

o que possibilita a aproximação Psicologia com as lutas so-

permanente, com as lutas políticas internas (reconheci-

tal em tempos de individualização das lutas e do fortaleci-

seus objetivos e funções, formulam os requisitos

ciais. Com isso,

mento das atribuições das categorias, melhores condições

mento do “homem egoísta”, no qual se identifica esvazia-

de trabalho, articulação com o sindicato) e com as lutas

mento de espaços coletivos, além de reprodução de posturas
acríticas e naturalizadoras das desigualdades sociais.

(teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento

parte dos psicólogos dá um salto ao perceber que,

sociais mais amplas (direcionamento ético-político, par-

dos profissionais e estabelecem as bases das suas

para ampliar seu espaço e sua contribuição social,

ticipação em fóruns, conselhos e movimentos sociais), o

Nota-se ainda que as principais demandas desde a cria-

relações com os usuários de seus serviços, com as

não basta o conhecimento das teorias psicológicas.

que possui grande relevância para o exercício profissional

ção até os dias atuais ainda se mantém e fazem parte da

outras profissões e com as organizações e institui-

Pelo contrário: é preciso perscrutar nossos instru-

e para a consolidação da auto-imagem das profissões.

própria configuração técnica e política deste espaço coletivo

ções privadas e públicas (inclusive o Estado, a quem

mentos; por em cheque nossa visão de homem e de

Denota-se que diversas pautas se mantêm na histó-

em permanente construção, quais sejam, formação/capaci-

cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos pro-

mundo; assumir a atuação política de nossa atua-

ria de luta do FASP, relacionadas principalmente aos re-

tação profissional, lutas por melhores condições de traba-

fissionais. (Netto, 2006, p. 144)

ção profissional e analisar criticamente, o alcance

batimentos da reestruturação do mundo do trabalho, do

lho, aumento no quantitativo de trabalhadores e busca por

nossas intervenções (BOCK, 2001, p. 21)

contexto de expansão do conservadorismo e de perdas de

um atendimento qualificado, crítico e comprometido com a

direitos historicamente conquistados e da natureza e fun-

população usuária.

O autor enfatiza portanto, que qualquer ação humana
baseia-se em projetos que objetivam alcançar uma finali-

O Serviço Social também obteve muitos avanços na in-

dade. Tal finalidade a ser atingida, relaciona-se “com a in-

serção neste espaço, fazendo a mediação entre a expectativa

vocação dos valores que a legitimam e a escolha dos meios

institucional e a intencionalidade do profissional ao aten-

para lográ-la”. Sendo assim, o trabalho do Assistente Social

der sua população usuária sem uma perspectiva criminali-

e do Psicólogo é pautado por princípios e diretrizes que nor-

zadora de comportamentos ou idealizada de família, sem o

teiam seu saber-fazer profissional. Tão importantes quanto

apelo ao “ajustamentos social” e desconstruindo o papel de

as atribuições são as vedações éticas colocadas pelos res-

investigador da verdade nos processos.

pectivos conselhos profissionais, a fim de atingir o objeti-

É importante destacar o caráter inovador observado

vo comum de ambas as áreas que é a garantia fundamental

no processo de construção e consolidação do FASP, em es-

dos direitos humanos. Os Códigos de Ética Profissionais são

pecial ao se considerar o espaço institucional em que está

uma das normativas que dão luz ao que Netto (1999) chama

inserido, marcado historicamente por relações de poder

de “auto imagem da profissão”.

e hierarquia. Os desafios vivenciados no exercício pro-

ção social do Poder Judiciário na vida e no trabalho de as-

Frisa-se também que, por meio desta organização co-

sistentes sociais, psicólogos e da sociedade como um todo.

letiva, os profissionais conseguiram se fazer “enxergar”

A definição de prioridade das pautas perpassa o contexto

institucionalmente e obtiveram êxito em alguns de seus

sociopolítico e institucional, assim como a identidade polí-

pleitos. Participam de espaços administrativos dentro do

tica e os interesses expressos pelo coletivo de profissionais

Tribunal, no qual poderão pleitear maiores avanços: como a

e pela direção executiva.

participação no planejamento estratégico do TJES em 2015

É possível sinalizar sobre a predominância de mobili-

e a recente criação de um grupo gestor das CAMS pelo Ato

zações e lutas do FASP relacionadas as questões de caráter

Normativo nº74/2015 que “Institui o Grupo de Trabalho

técnico e corporativista, em relação as de amplitude polí-

para análise situacional e proposição de melhorias nas Cen-

tica e de reconhecimento de pertencimento à classe trabalhadora. Desta forma, a expansão e capilarização das lutas
mais amplas, principalmente por meio de articulações estratégicas com movimentos sociais que compartilham do

trais de Apoio Multidisciplinar (CAMs) do Poder Judiciário
do Espírito Santo” (DJES nº 4987).
Concluímos ainda que a descentralização em comissões
temáticas instituídas pela reformulação do regimento in-

O Serviço Social e a Psicologia imprimem em seus

fissional e na relação institucional - em especial as lutas

Códigos de Ética um compromisso com o desempenho de

por mudança, novos sentidos, relações horizontalizadas

um trabalho de qualidade e compromisso com a popula-

e democratização dos processos decisórios no Poder Judi-

ção atendida, respeito à diversidade humana, combate as

ciário – encontram lugar privilegiado de enfrentamento

opressões e defesa dos direitos humanos. O Serviço Social

e de fortalecimento dos atores envolvidos na organização

em seu Código de Ética Profissional (CFESS, 1993), elenca

coletiva e política. É possível sinalizar relevantes pautas

entre seus princípios fundamentais a “Opção por um pro-

inseridas e conquistas alcançadas por meio da ação cole-

jeto profissional vinculado ao processo de construção de

tiva dos assistentes sociais e psicólogos do TJES, que di-

“A escuridão estende-se mas não elimina

Salienta-se porém, que com o aumento da sobrecarga

uma nova ordem societária, sem dominação/exploração de

ficilmente seriam possíveis mediante atuações de cunho

o sucedâneo da estrela nas mãos.

de trabalho, adoecimento de servidores e falta de condições

classe, etnia e gênero”. A Psicologia aborda que o trabalho

imediatista e/ou individual.

Certas partes de nós como brilham! (...)

estruturais dificultam a participação massiva nestes outros

Há soluções, há bálsamos para cada hora e dor.”

espaços. Percebemos com isto, que as questões técnicas não

mesmo projeto de sociedade, ainda se apresenta como um
desafio ao FASP, embora seja inegável os avanços já alcançados nesse sentido.		

das demandas jurisdicionais, administrativas e políticas
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

que lhe são apresentadas, possibilitando uma gestão com
maiores possibilidades de encontros e participação.

Podemos sinalizar sobre o alinhamento do FASP aos

das pessoas e das coletividades e contribuirá para a elimi-

projetos ético-políticos das respectivas categorias, mate-

nação de quaisquer formas de negligência, discriminação,

rializado através da direção política expressa nas ações

Diante dos elementos expostos, podemos destacar

exploração, violência, crueldade e opressão” (CFP, 2005).

desenvolvidas nos últimos dez anos. Ao promover a qua-

a especificidade do FASP, uma organização coletiva ins-

Também elege como princípio fundante a concepção de que

lificação profissional continuada, na perspectiva teórica-

titucionalizada, que conjuga a capacitação técnica com a

“o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando

metodológica e ético-político crítica, busca-se contribuir

prerrogativa de promover uma educação permanente, que

crítica e historicamente a realidade política, econômica, so-

para o exercício profissional competente e comprometido.

não seja desvinculada de demandas das categorias profis-

cial e cultural” (CFP, 2005).

No que se refere à luta coletiva dos assistentes sociais e

sionais e tampouco das lutas sociais mais amplas, buscan-

É importante ressaltar que o direcionamento presente

psicólogos por melhorias nas condições éticas e técnicas

do a inserção e articulação com os movimentos sociais e

atualmente nos Códigos de Ética do Serviço Social e da Psi-

do trabalho, esta se insere no contexto de lutas da classe

espaços participativos.

cologia fazem parte de uma construção ético-política mar-

trabalhadora, marcado pela carência de recursos institu-

O FASP tem se apresentado como um importante espa-

cada pelo rompimento de uma prática pautada pelo ajusta-

cionais, mudança nos parâmetros legais e institucionais

ço de problematização da aliança histórica entre o Judiciá-

mento e adaptação do indivíduo.

podem estar alijadas dos pressupostos ético-políticos e das

que orientam as relações de trabalho, pela falta de reco-

rio e os saberes do Serviço Social e da Psicologia no controle

No que concerne a Psicologia, este processo permitiu

nhecimento profissional e pelo desmonte das políticas

dos comportamentos e dos modos de vida de determinados

que paulatinamente, fossem operadas mudanças nos mo-

públicas. As articulações realizadas com os movimentos

grupos sociais, além de se instituir e se fortalecer cotidiana-

dos de inserção da categoria na sociedade, como também

sociais e o sindical assinalam para estratégias de lutas

mente como um espaço de luta política.
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mitiram a equipe técnica do judiciário, se debruçarem teoricamente e construírem estratégias, diante da diversidade

ocorrerá “visando promover a saúde e a qualidade de vida
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terno e grupos de trabalhos deliberados em plenária, per-
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lutas internas e externas das categorias para que não haja
retrocesso, apenas (re)construção e resistências.
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1 INTRODUÇÃO
A Central de Apoio Multidisciplinar (CAM) da comarca de Cariacica-ES iniciou as suas atividades no dia 09 de janeiro
de 2012. Atualmente é composta por seis Analistas Judiciários - Serviço Social e três Analistas Judiciários - Psicologia. A
configuração da Central vem atender o disposto na Resolução nº 066, de 16 de novembro de 2011, que prevê o atendimento
às demandas oriundas das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões e das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e no interior do Estado, também, as demandas das Varas da Infância e Juventude. Além da comarca
de Cariacica, denominada comarca Sede, a Central atende as comarcas integrantes relacionadas: Viana (15km), Marechal
Floriano (51km), Domingos Martins (47km), Santa Maria de Jetibá (65km) e Santa Leopoldina (32km).
No percurso do processo de trabalho do Serviço Social, algumas indagações foram suscitadas, tais como: conceitos de estudo,
relatório e laudo social? Como elaborar o documento a partir de um trabalho interdisciplinar? Como se materializa o nosso projeto
ético-político? O que escrevemos contribui para a garantia dos direitos? Quais os procedimentos utilizados e quais as considerações importantes a serem valorizadas durante o processo de atendimento às demandas das Varas citadas acima?
Mesmo considerando que este estudo não esgotará todas as possibilidades de respostas para esses questionamentos,

1 Daniele Vasconcelos Campagnaro Passos formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), especialização em Violência Doméstica e
Familiar contra Crianças e Adolescentes pelo Laboratório de Estudos da Criança (LACRI) - Universidade de São Paulo (USP). Karino Oliveira Gomes formado em Serviço
Social pela Universidade Presidente Antônio Carlos – Teófilo Otoni-MG, especialização em Gestão de Serviços Sociais pela Faculdades Integradas do Noroeste de Minas
Gerais (FINOM) e especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Neusyanne Rocha Carvalho formada em Serviço Social pela UFES,
especialização em Saúde Coletiva com ênfase na Estratégia Saúde da Família, pelo Instituto Fênix, em parceria com a Faculdade Estácio de Sá. Renata Santiago Lima
formada em Serviço Social pela UFES, especialização em Gestão de Políticas Públicas pela FDV, em parceria com o Instituto Saberes, e mestrado em Política Social pela
UFES. Willer Tavares Alves formado em Serviço Social pela UFES, especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. E-mail: multidisciplinar-cariacica@
tjes.jus.br - Telefone. 3246-5558/5554

20

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

21

A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA DO SERVIÇO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DA CENTRAL DE APOIO MULTIDICIPLINAR DE CARIACICA/ES

GESTÃO DO TRABALHO

a elaboração deste artigo nos motiva, a partir do momen-

de quaisquer formas de preconceito, discriminação, explo-

ções técnicas a respeito do caso, expressa por meio de uma

to o resultado dela (parecer) pode trazer para a vida daqueles

to em que se objetiva analisar a dimensão técnico-opera-

ração, violência e autoritarismo (CFESS, 1993).

conclusão ou parecer. Já o parecer social deve sucintamen-

que estão direta ou indiretamente envolvidos. Remete ainda

tiva do Serviço Social na CAM de Cariacica-ES no ano de

te expor a análise técnica, de forma conclusiva ou indicati-

à atenção que o profissional deve ter para que tal intervenção

2013 a 2014. A proposta é contribuir para acrescentar ao

va, sobre a questão na qual o profissional foi determinado

melhore, ou pelo menos, não agrave o litígio (MIOTO, 2001).

conjunto dos conhecimentos e aprimorar a qualidade dos
serviços prestados, socializando, assim, a experiência vivida aos interessados pela temática. Consideramos esse
período importante por ser a formação da equipe completa e por ser considerado o período de maior amadurecimento teórico-metodológico, a partir do investimento em
estudos e formações em geral.
Para atingir tal objetivo, foi preciso investir em uma revisão bibliográfica, transitando em diversos autores que valorizam o arcabouço teórico vinculado à elaboração de documentos do Serviço Social a partir de fontes como livros,
periódicos científicos, além de outros (GIL, 2010).
No segundo momento, será apresentado o processo de
trabalho do Serviço Social na CAM de Cariacica-ES, refletindo sobre os procedimentos/instrumentos2 valorizados
na atuação profissional e os documentos elaborados pelos
assistentes sociais a partir das demandas da Equipe no período acima citado. Este investimento visa a construção do
conhecimento proporcionando a partir da pesquisa documental, sendo “[...] um meio através do qual o pesquisador
procura uma correspondência entre a sua descrição e os
eventos aos quais ele se refere” (MAY, 2004, p. 212). Concomitantemente, essas fontes “[...] podem nos dizer muitas
coisas sobre a maneira na qual os eventos são construídos
[...], assim como fornecer materiais sobre os quais baseiam
investigações mais aprofundadas” (MAY, 2004, p. 205).
Enfatiza-se que o trabalho será permeado pela pre-

2 DESENVOLVIMENTO
O campo3 sociojurídico tem se configurado como um
importante espaço sócio ocupacional do Serviço Social.
A atuação do assistente social no Tribunal de Justiça do
Espírito Santo – CAM de Cariacica-ES vem sendo requisitada, passando a ter relevância “[...] no campo relacional, emocional, moral e econômico, e por isso a atividade
profissional vem sendo mais visada, assim como, os interessados vêm exigindo serviços mais aprimorados [...]”
(PIZZOL, 2006, p.33). Nesta perspectiva, o Serviço Social
vem sendo requisitado para responder questões conflituosas, ou que a lei exige deliberações, em busca de explicar e
esclarecer uma questão obscura ou duvidosa, auxiliando o
magistrado na tomada de decisões (PIZZOL, 2006). Para
isso, o profissional utiliza como procedimento técnico
-operativo o estudo social que é o resultado de uma ação
profissional reflexiva, devendo ser elaborado com autonomia e responsabilidade profissional. A sistematização do
estudo social se dá por meio do relatório social e/ou laudo
social e/ou parecer social (FÁVERO, 2014).
Referente ao relatório social, é um documento que retrata de forma descritiva e interpretativa uma dada situação analisada pelo profissional, sendo que geralmente esse
documento deve “[...] apresentar o objeto de estudo, os sujeitos envolvidos e a finalidade a qual se destina, os procedimentos utilizados, um breve histórico, o desenvolvimento e
a análise da situação [...]” (FÁVERO, 2014, p. 56).

a intervir e, em caso necessário, deverá conter um aporte

Nesta perspectiva, todo o trabalho do Serviço Social im-

bibliográfico para a fundamentação/sustentação da ava-

plica na responsabilidade e no zelo profissional, sendo a com-

liação técnica (FÁVERO, 2014).

petência teórico-metodológica a base de conhecimento que o

Ainda na análise da autora, o parecer social deve-

assistente social deve ter ao ser chamado para opinar sobre

rá conter as questões mais pertinentes da problemática

determinado assunto, haja vista a importância do espírito

apresentada, focando-se ao que lhe fora apontado como

investigativo quanto à teorias, às diretrizes, às leis e às nor-

demanda e, a partir desse destaque, o profissional deverá

matizações relativas aos direitos sociais, não bastando o senso

apresentar alternativas de encaminhamento para resolu-

comum, ou seja, “[...] não basta um ombro amigo, precisa de-

ção da problemática de maneira ética, responsável, clara,

monstrar capacidade [...]” (MAGALHÃES, 2003, p.9).

objetiva e consistente

Entende-se que a escolha dos instrumentais que com-

Logo, diante desse contexto, aponta-se que o estudo

põem o estudo é de exclusiva competência do profissional,

social é um processo de construção que perpassa a inves-

assim como constitui desafio o uso adequado desses ins-

tigação, o diagnóstico e a intervenção (FÁVERO, 2014), po-

trumentos conforme as características específicas da ação,

dendo resultar em vários tipos de documentos, conforme

não devendo sofrer pressões e influências (PIZZOL, 2006).

citados acima. A perícia social tem como objetivo a emissão

Nesse contexto o assistente social deve se comprometer

obrigatória de um posicionamento técnico com a finalidade

com a qualidade dos serviços prestados, ultrapassando o

de subsidiar a decisão de outrem, o que significa dizer que

senso comum na elaboração de seu documento e criando

toda perícia decorre da realização de um estudo social, mas

um referencial do Serviço Social, em consonância com o

nem todo estudo social significa tratar-se de um procedi-

Código de Ética Profissional e com a Lei que Regulamenta

mento pericial, sendo que “o estudo social, a perícia social,

a profissão, a fim de efetivar realmente o caráter privativo

o laudo social e o parecer social fazem parte de uma me-

da profissional. Caso contrário, estaremos fidelizando um

todologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do

trabalho que qualquer profissional poderia fazer, conside-

assistente social [...]” (FÁVERO, 2014, p.51).

rando, assim, que a ação vai além de relatar fatos e neces-

A perícia social está prevista no Código de Processo

sita de um posicionamento “[...] sem pretender ou almejar

Civil, sendo que uma das características fundamentais é o

adiantar o que poderá ser decidido, pois seu trabalho não

“[...] conhecimento de um determinado assunto, e, segundo

passa de efetuar investigação, diagnóstico e sugestão [...]”

a análise da palavra originária do latim, deve advir da expe-

(PIZZOL, 2006, p.39).

riência [...] e principalmente, pelo conhecimento científico”

Nessa sentido, mostra-se imprescindível a efetivação

(PIZZOL, 2006, p.26). A sua materialização dar-se-á pelo

da autonomia no decurso da realização do estudo social, ou-

laudo social, “[...] instrumento próprio para a demonstração

tro eixo de sustentação da prática profissional, que se refere

de um trabalho de perícia” (PIZZOL, 2006, p. 35) que con-

à liberdade necessária para que o profissional defina os ca-

fatos importantes, podendo vir acompanhados de parecer ou

terá um parecer social, onde o profissional dará um caráter

minhos de sua intervenção, seja na definição dos sujeitos a

O processo de mediação também norteará o nosso estu-

de sugestões sobre o caso. Relatórios circunstanciados feitos

conclusivo ou indicativo.

serem ouvidos, seja na definição dos instrumentos a serem

do, a fim de conhecer as contradições e “[...] ultrapassar as

em situações de emergência. Relatório de visita domiciliar

Outro ponto a destacar por Pizzol (2006), é que alguns

conexões visíveis [...]” (PRATES, 2012, p.20), a partir do

com descrições do domicilio ou também aspectos analíticos.

profissionais digitam em seu cabeçalho relatório social ou

momento em que “todos os objetos com os quais lidamos

Relatórios de acompanhamento com a finalidade de registrar

estudo social, acreditando o autor ser um equívoco “[...]

Relativo à competência técnico-operativa, este eixo

existe uma dimensão imediata (que nós percebemos ime-

a intervenção feita e os resultados positivos ou negativos da

profissional desenvolver um trabalho de perícia social e, no

refere-se à habilidade do profissional em utilizar os ins-

diatamente) e existe uma dimensão mediata (que a gente

intervenção. E relatório de inspeção que devem contar com a

momento de elaborar o documento, deixar de fazê-lo atra-

trumentos necessários à intervenção. Destaca-se que a ha-

vai descobrindo, construindo ou reconstruindo aos pou-

exposição e a descrição daquilo que foi observado no decorrer

vés do instrumento adequado chamado laudo social [...]”

bilidade do profissional na utilização de seus instrumentos

cos)” (KONDER, 1984, p.47).

da visita, incluindo, as providências a serem tomadas, as pos-

(PIZZOL, 2006, p. 35).

não deve ser um fim em si mesmo, pois a intencionalidade

ocupação de se fazer uma leitura da realidade composta
por diversos aspectos que se interligam e com múltiplas
dimensões que constituem a totalidade. Reconhecendo,
assim, o universal no particular e vice-versa, além de ter
a história como chave do desvendamento (PRATES, 2012).

Outros relatórios podem ser produzidos a partir do estudo social de acordo com MAGALHÃES (2003). A autora descreve o relatório informativo que objetiva informar dados ou

utilizados, conforme preconizado no Código de Ética Profissional (MIOTO, 2001).

Para isso, a base de toda a análise levará a necessidade

sibilidades viáveis do que pode ser feito para dirimir possíveis

O autor enfatiza não consistir apenas em um erro de

deve permear todo o processo de trabalho, ou seja, no cam-

de compreender as diversas expressões da questão social

falhas e a consonância – ou não – do trabalho desenvolvido

nomenclatura, pois ao realizar “[...] uma perícia social no

po sociojurídico, a intervenção profissional se depara com

que permeia o cotidiano dos sujeitos, além do compromis-

com os objetivos que pretende alcançar.

âmbito da justiça, deve o profissional, além de observar es-

as expressões da questão social que perpassa o cotidiano

so ético-político referente ao “atendimento dos princípios e

Quanto ao laudo social, é o documento que resulta da

tes aspectos [técnico e ético], ater-se às regras processuais

dos sujeitos atendidos, os quais em sua maioria apresentam

das normas para o exercício profissional contida no Código

perícia social. É tido como um elemento de “prova” com

constantes no Código de Processo Civil que se aplicam a

vulnerabilidade social e encontram barreiras para o acesso

de Ética do Assistente Social” (MIOTO, 2001, p. 149), a par-

vistas a subsidiar a decisão judicial. Deve contemplar o

qualquer tipo de perícia judicial” (PIZZOL 2006, p. 47).

aos direitos sociais (FÁVERO, 2014). Diante disso, os obje-

tir do compromisso com a qualidade dos serviços prestados,

objetivo, a identificação dos sujeitos, a metodologia, os

Outro ponto a considerar, é que o estudo social é um pro-

tivos e a finalidade do exercício profissional vinculam-se ao

do respeito e da promoção da liberdade, da dignidade, da

instrumentos utilizados e a descrição da situação social

cesso de intervenção, pois decorre do entendimento de que

compromisso ético-político e à possibilidade de intervir nas

igualdade e da integridade do ser humano e a eliminação

analisada, com uma análise crítica, emitindo considera-

toda vez que o assistente social interage com os indivíduos,

condições objetivas e subjetivas da vida dos sujeitos com o

ele intervém na realidade apresentada e consequentemente

constante aprimoramento intelectual, a partir de investi-

produz modificações. As implicações para a vida dos sujeitos

mento em um acervo teórico e metodológico extraído das

envolvidos remete ao impacto que tanto a intervenção quan-

ciências humanas e sociais (GUERRA, 1995).

2 Neste estudo não será problematizado os conceitos de instrumentos e de
procedimentos, os quais serão usados como sinônimos.
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espaço sócio ocupacional.
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Mesmo considerando todo o universo da instrumenta-

lidade de verificar se os trabalhos desenvolvidos nas ins-

com a produção de relatórios informativos e relatórios so-

lidade, neste momento será contemplado os instrumentos

tituições, bem como suas instalações físicas, atendem aos

ciais. A escolha dos instrumentos varia de acordo com a

básicos de intervenção do assistente social, pois além da

O uso da linguagem, mesmo considerando o “objeto”

objetivos aos quais elas se destinam [...]” MAGALHÃES

demanda do magistrado e da complexidade da realidade.

imprescindível na atuação do Serviço Social por permitir a

(2003, p. 56), exigindo ainda, de acordo com a autora, pro-

Contudo, é possível afirmar que os assistentes sociais têm

interação entre o profissional e os sujeitos e a considerando

fissionalismo para não julgar e sim avaliar, a fim de analisar

na sua capacidade de articulação e interlocução junto aos

multidimensional (fala, gestos, olhar e outros), neste mo-

os desafios e as possibilidades de melhoria.

atores da rede de proteção social, a melhor forma de contri-

elaboração dos documentos do Serviço Social, é importante
a descrição de outros procedimentos4 que podem fazer parte
da realização do estudo social em sua totalidade.

2.2 LINGUAGEM

GESTÃO DO TRABALHO

mento aborda-se a linguagem escrita com finalidade de em2.1 PLANEJAMENTO E O TRABALHO INTERDISCIPLINAR

basar a elaboração dos documentos.

Portanto, a discussão sobre elaboração de documentos
do Serviço Social e os instrumentos como planejamento,

buição para garantia dos direitos tanto da mulher quanto
dos supostos agressores.

Nesta perspectiva, a linguagem escrita necessita de co-

trabalho interdisciplinar, linguagem, entrevista, observa-

A produção de pareceres ou a própria emissão de decisões e sentenças judiciais são impotentes no que tange

O técnico precisa traçar um plano de ação, definindo os

erência na expressão do pensamento, sendo que por meio

ção e visitas, além de outros, devem ser permeados pela

sujeitos a serem envolvidos e os instrumentos a serem uti-

de um “[...] estilo enxuto ou menos empolgado, a lingua-

capacidade de transmitir a mensagem com pensamento or-

à proteção da mulher, quando as políticas sociais públicas

lizados. A partir daí o assistente social vai ao encontro da

gem escrita deve ser culta, técnica, identificada com uma

denado, objetivo e coerente, bem como o fato que motivou

encontram-se fragilizadas seja pela falta de apoio político

situação, iniciando o processo interventivo junto aos sujei-

atuação e com um saber: uma linguagem, enfim, que possa

a realização do estudo deve ser trazido à tona pelo (a) assis-

-orçamentário ou em virtude da dificuldade de articulação

tos, sendo de fundamental importância a realização dos re-

demostrar, em qualquer instituição, a área de determinada

tente social (MAGALHÃES, 2003).

daqueles que a promovem cotidianamente. A atuação cons-

gistros de cada procedimento realizado. Tal etapa somente

competência profissional” (MAGALHÃES, 2003, p.32). Essa

se esgota quando o profissional detém todas as informações

linguagem deve valorizar o planejamento das ideias e ter

2.4 A DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA DO SERVIÇO

favorecendo a realização da análise (através de um arcabou-

um objetivo a ser alcançado, evitando, assim, redundâncias,

SOCIAL NA CAM DE CARIACICA/ES

ço teórico) para a descrição e a interpretação da situação que

desvios, senso comum, esquecimentos, apenas descrição de

lhe fora apresentada e sobre a qual se espera um posiciona-

fatos, informações desnecessárias, envolvimento pessoal e

Durante o período de 2013 a 2014 do total das de-

mento técnico (MIOTO, 2001).

interpretações equivocadas quanto a juízos de valores e a

mandas do Serviço Social, incluindo o trabalho interdis-

preconceitos (MAGALHÃES, 2003).

ciplinar com a psicologia, 49% correspondeu à matéria de

Quanto ao trabalho interdisciplinar, mesmo considerando que devido à incompletude, que é característica de
qualquer instituição, deve-se investir na interlocução entre
profissionais dos vários saberes (MAGALHÃES, 2003). Contudo, avalia-se ser “[...] inadmissível, que em uma mesma
manifestação técnica, tenha consignado o entendimento
conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas, sem
que se delimite o objeto de cada um” (CFESS, 2009).
Por isso, também há de salientar que existe uma outra polêmica quanto à elaboração de documentos conjuntos. Neste
caso a Resolução nº 557, de 15 de setembro de 2009, que dispõe
sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas entre
os outros profissionais, destacando a necessidade de o Serviço
Social demarcar a sua área de atuação e suas atribuições privativas e demonstrando que o parecer social deva ser realizado
por cada profissional. Entretanto, a resolução não esclarece
se a descrição dos fatos (desenvolvimento) possa ser feita em
conjunto com outro profissional, neste caso com a psicologia, sendo que a elaboração de documentos desta profissão é
regularizada pela Resolução nº 007, de 14 de junho de 2003,
entretanto não aborda a elaboração de documento conjunto
com outra profissão.
Ao mesmo tempo, o autor, a seguir citado, reforça também não ser indicado redigir um laudo conjuntamente, devendo o trabalho ser elaborado de forma específica “[...] por
cada profissional em separado. Ainda que a coleta de dados
e a observação venham a ser conjuntas [...] até em respeito
à especificidade de cada área profissional e à forma de demonstrar seus posicionamentos na linguagem escrita” (PIZZOL, 2006, p.37).

Violência Doméstica Contra a Mulher, 23% Família, 14%
2.3 ENTREVISTA, OBSERVAÇÃO E VISITA

24

Órfãos e Sucessões, 7% Infância e Juventude e 7% relativo a demandas diversas de outras comarcas não atendidas

A entrevista também faz parte da dimensão técnico
-operativa, sendo um dos instrumentos mais conhecidos,

pela equipe, principalmente de solicitações de guarda, por
meio de Cartas Precatórias.

e para que seja bem-feita, é necessária uma postura atenta com o entrevistado, “[...] ouvindo-o, compreendendo-o

2.2.1 Violência Doméstica Contra a Mulher

e, principalmente, enxergando-o como sujeito de direito”

As Varas Especializadas em Violência Doméstica e

(MAGALHÃES, 2003, p. 48). A entrevista tem como fi-

Familiar expandem-se pelo país a partir de 2006, ano no

nalidade compreender de forma mais profunda e abran-

qual foi sancionada a Lei 11.340, popularmente conhecida

gente uma situação, podendo ser realizada de forma indi-

como ‘Lei Maria da Penha’. Na comarca de Cariacica, a ins-

vidual (uma pessoa) ou de forma conjunta (mais de uma

talação da Vara especializada data de dezembro de 2009,

pessoa) (MIOTO, 2001).

cuja competência está prevista no Art. 4º da referida le-

Geralmente a observação ocorre na entrevista con-

gislação (BRASIL, 2006). Esta também aponta a possibi-

junta e nas visitas domiciliares, onde evidencia-se a di-

lidade da existência de equipes multidisciplinares para o

nâmica e a estrutura das relações (MIOTO, 2001). Res-

atendimento à mulher vítima de violência, elencando suas

salta-se que a observação permeia todo o processo de

competências iniciais.

realização do estudo social, caminhando junto com a
linguagem MAGALHÃES (2003).

indubitavelmente, prejudicada pela significativa carga de
trabalho, proveniente de varas que tratam de assuntos distintos, cuja atuação, especialmente na matéria de família e
órfãos, encerra-se na emissão do posicionamento técnico
transcrito no parecer social. A transformação dessa realidade poderia ocorrer com a implantação das equipes multidisciplinares específicas dos Juízos de Violência Doméstica,
conforme sugere a Lei, uma vez que possibilitaria a promoção de um trabalho mais amplo, dinâmico e articulado junto
a rede de proteção e aos movimentos sociais.
2.2.2 Família
No período delimitado pela pesquisa, a CAM de Cariacica atuou nos processos advindos das Varas de Família,
referente aos processo de guarda, de regulamentação de
visita, de negatória de paternidade, de reconhecimento de
paternidade, de paternidade socioafetiva e de busca e apreensão. Nesses casos, o assistente social intervém na maioria
das vezes em situações envolvendo intensos litígios entre
as partes, por divergência de interesses, havendo em alguns
deles acusações de violência doméstica contra os filhos (física, psicológica, sexual e patrimonial), maus tratos, negligência, alienação parental e abandono afetivo.
Em tais situações, o profissional “[...] realiza uma aná-

A CAM de Cariacica tem dentre suas atribuições, o aten-

lise profunda e crítica dos diferentes aspectos, causas e

dimento à Vara Especializada em Violência Doméstica e

consequências que desencadearam o conflito e a ruptura de

A visita domiciliar “tem como objetivo conhecer as con-

Familiar, tendo em vista a inexistência de equipe multidis-

vínculo na esfera familiar, que gerou a ação judicial (litigio-

dições […] em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos

ciplinar exclusiva para o atendimento às demandas do Juízo.

sa ou não)” (CAMPOS, 2012, p. 138).

do cotidiano das suas relações” (MIOTO, 2001, p. 148). Res-

As solicitações de intervenção dos profissionais apresentam

Os instrumentos e técnicas interventivas utilizadas

salta-se que ela não é privativa do Serviço Social, podendo

caráter diversificado, mas majoritariamente composta as-

pela equipe técnica foram: entrevista com as partes e cola-

ser realizada por outros profissionais, além da autonomia

sim: 1) Realização de Estudo Social para compreensão da di-

terais, visita domiciliar, visita institucional para coleta de

profissional em avaliar a necessidade, ou não, de sua reali-

nâmica familiar e da violência existente; 2) Avaliação sobre

informações com a rede (escola e equipamentos da rede de

zação (MAGALHÃES, 2003). De acordo ainda com a autora,

Extensão de Medidas Protetivas aos filhos menores de idade

proteção à criança e ao adolescente), além da discussão do

ela jamais deve ser invasiva e deve clarificar situações que con-

da vítima; 3) Encaminhamento dos supostos agressores para

caso em equipe multidisciplinar, da pesquisa documental e

tribuem para o entendimento do caso, havendo o cuidado de

tratamento de dependência química; 4) Avaliação da situa-

bibliográfica, do encaminhamentos para os serviços da rede

não se tornar um instrumento de juízos de valores com preju-

ção de risco da mulher em relação ao suposto agressor e 5)

socioassistencial e registros da ação profissional por meio

ízos aos princípios do Código de Ética, como por exemplo, ser

Encaminhamento das partes envolvidas à rede de proteção

de relatórios, informativos e laudos.

desnecessário ao profissional, “[...] julgar a existência ou não

socioassistencial e de saúde.

de supérfluos como sendo desperdício ou de prioridade não
4 Neste estudo não serão contemplados diretamente os projetos de intervenção,
a reunião de equipe, o trabalho com grupos, entre outros instrumentos/
procedimentos.

tante e intensa dos profissionais da CAM de Cariacica é,

essencial” MAGALHÃES (2003, p. 54).

Nos documentos analisados, observa-se muitas vezes

O atendimento a tais demandas ocorre com a realização

disputas belicosas entre os genitores, que confundem o

de acolhimento às partes, entrevistas individuais e conjun-

fim da conjugabilidade com o exercício da parentalidade,

Outro tipo de visita, é a de inspeção, com a “[...] fina-

tas, visitas domiciliares e institucionais, as quais culminam

desencadeando uma violência velada contra seus filhos,
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sociedade e do Estado em prol do desenvolvimento saudável

futuro, além de outros. Neste caso - a partir de entrevistas,

da criança e do adolescente.

observações, revisão bibliográfica, pesquisa documental,

havendo em alguns casos alienação parental ou (falsas)

A CAM de Cariacica é acionada a atuar diretamente nes-

acusações graves contra a parte contrária como de abu-

sas matérias no sentido de subsidiar o magistrado na nome-

so sexual, ocasionando, desta forma, intenso sofrimento

ação definitiva do curador ou tutor. Nos casos pesquisados,

Relativo à habilitação para adoção, os assistentes so-

visita domiciliar, entre outros - o profissional deve opinar

emocional nos infantes.

referentes aos relatórios e laudo sociais realizados nos anos

ciais, junto com o trabalho da psicologia, investem em en-

sobre situações analisadas que irão influenciar na decisão de

Nas Varas de Família, o profissional também deve estar

de 2013 e 2014, percebe-se que 90% dos processos foram

trevistas, visita domiciliar e no curso de habilitação para

outrem, neste caso do juiz. Por isso, deve-se sempre repensar

atento para que a intervenção profissional não seja um meio

de interdição e curatela e 10% de tutela, ressaltando que

adoção. Durante os atendimentos, observa-se que 100% dos

sobre a nossa escrita, valorizar o caráter dinâmico da vida

de aumentar o litigio entre as partes e sim uma oportunida-

em sua maioria tratam-se de solicitações de substituição de

pedidos foram de “adoção conjunta” entre marido e mulher,

das pessoas, não sendo algo cristalizado ou estático, por isso

de dos atores envolvidos nos conflitos expressarem os seus

curador (por falecimento do curador anterior), alguns casos

sendo o foco da análise para elaboração do documento o

a necessidade de sinalizarmos o texto com expressões: atual-

sentimentos e expectativas, refletir sobre a situação viven-

de denúncias de má gerência da curatela e tutela pleiteadas

projeto de ter um filho (a) via adoção, contemplando desejos

mente, no momento, durante os atendimentos, etc.

ciada e poder ressignificar suas relações sociais, visando

por avós, irmãos e tios.

dos postulantes, o perfil das crianças e/ou adolescentes e os

sempre o bem estar da prole.

Como forma de operacionalização da intervenção, os

planos de futuro com a chegada de um filho (a) (s).

Essas demandas do campo relacional, emocional e econômico, torna-se cada vez mais delicadas pois o documento

Insta frisar que neste âmbito jurídico a ação profis-

principais instrumentos e procedimentos utilizados são: o

Correspondente ao curso de habilitação para adoção,

do Serviço Social tem a capacidade de influenciar a vida dos

sional sempre deve ser pautada no princípio estatutário

planejamento da atuação, a pesquisa documental, a visita

o principal objetivo dos encontros é criar um ambiente

sujeitos, que em sua maioria, encontram-se em situação de

da proteção integral e no melhor interesse da criança e do

domiciliar, a entrevista individual e conjunta, a observa-

favorável para reflexões voltadas aos aspectos sociais, psi-

vulnerabilidade social (MDS, 2004), seja pela fragilidade ou

adolescente, observando a existência ou não de vínculo afe-

ção, a discussão de caso em equipe e a documentação. Insta

tivo entre os infantes, seus genitores e as famílias extensas.

frisar que o encaminhamento dos familiares para a rede

cológicos e jurídicos que permeiam o universo dos futuros

Caso não existam impedimentos de ordem legal e/ou emo-

socioassistencial do município comparece com frequência,

cional, o profissional deve buscar a preservação do duplo

evidenciando a situação de vulnerabilidade social muitas

referencial – paterno e materno – na vida das crianças e dos

vezes vivenciadas pelas partes e reforçando o compromisso

adolescentes atendidos.

ético com os usuários e as demandas apresentadas.

Diante desta complexa demanda, o profissional baseia a

Frente a situação desvelada no decorrer da interven-

sua atuação em legislações tais como o Estatuto da Criança

ção, prima-se por sinalizar nos documentos: os aspectos

e do Adolescente (Lei 8069/1990), a Lei da Alienação Paren-

do relacionamento familiar (pois na maioria das vezes

tal (Lei 12.318/2010), Lei da Guarda Compartilhada (Lei

tais ações são movidas por membros da família), em seus

13.058/2014), o Plano Nacional de Convivência Familiar

aspectos afetivos e socioeconômicos; a forma como os

e Comunitária, o Código do Processo Civil, os estudos so-

membros exercem a proteção mútua; grau de interesse e

ciológicos e antropológicos envolvendo a temática, dentre

de dedicação nos cuidados a serem empreendidos; a ga-

outras fontes bibliográficas.

rantia do acesso aos direitos do curatelado/tutelado e a

Por fim, observaram-se que nas considerações técnicas

rede de apoio sociofamiliar. O arcabouço teórico utiliza-

e pareceres foram valorizadas questões como as condições

do perpassa as legislações pertinentes como Constituição

socioeconômicas das partes, suas relações afetivas e sociais,

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto

suas crenças, culturas e valores, os arranjos familiares en-

do Idoso, Política Nacional da Pessoa com Deficiência, de

volvidos e o vínculo (de afetividade, de afinidade e de cuida-

Assistência Social e de Saúde Mental, além de literatu-

dos) com os filhos. Também foram analisadas a existência

ras sobre a temática da interdição e temática de família e

de rede social e familiar de apoio no exercício das funções

suas diversas ramificações.

parentais, e o desejo manifesto pelas crianças e adolescentes em relação à convivência com seus genitores. Em alguns

2.2.4 Infância e Juventude

casos, o técnico também apontou no documento produzido

Durante o período de 2013 a 2014 a Equipe Multidisci-

medidas sociais e legais a serem aplicadas com a indicação

plinar foi acionada a auxiliar o (a) magistrado (a) referente à

de acompanhamento psicológico e indicativo de reversão de

matéria da Infância e Juventude cuja constituição representa

guarda, por exemplo.

53% medidas de proteção, 45% habilitação para adoção e 2%
destituição do poder familiar, ressaltando que medida socio-

2.2.3 Órfãos e Sucessões

pais que buscam habilitação no cadastro à adoção. A metodologia visa fortalecer a integração dos participantes a partir de
um processo dialógico, garantindo o protagonismo dos envolvidos
como condição para o processo de construção do conhecimento
sobre o mundo da adoção. Para isso, investe-se em aulas expositivas dialogadas, vídeos, além de dinâmicas vivenciais com a valorização de depoimentos de famílias que tiveram filhos via
adoção. Referente ainda tema adoção, o desafio da Equipe é
convergir o projeto adotivo dos postulantes com a realidade das crianças e dos adolescentes judicialmente adotáveis.
Neste caso, discute-se principalmente sobre a adoção tardia
e a adoção inter-racial.
Por fim, de forma breve, observa-se que os atendimentos às matérias de Infância e Juventude, além do investimento no estudo social, há a necessidade da valorização do
trabalho em rede, dos acompanhamentos sistemáticos e na
articulação da políticas públicas, além do constante aprimoramento intelectual a partir do Estatuto da Criança e
do Adolescente, da Lei da Adoção, do Sistema Nacional de
Assistência Social e suas ramificações, como: NOB/SUAS,
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, Plano Nacional
de Convivência Familiar e Comunitária, Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de
Renda, além de outros.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

rompimentos de vínculos familiares e comunitários, pelas
diferentes formas de violências advindas do núcleo familiar, pelo abandono, pelas condições materiais insuficiente
para a manutenção de uma vida digna, pela desvantagem
pessoal resultante de deficiências, pelos litígios nas relações
familiares, pelo uso arriscado de substâncias psicoativas ou
pela falta de informações e de políticas públicas suficientes
para acesso aos direitos sociais.
Por isso, o assistente social deve observar que na elaboração de documentos não basta apenas utilizar instrumentos
e procedimentos. É imprescindível a conexão entre a questão
social e suas diversas manifestações. Manifestações estas que
necessitam de uma interpretação à luz de uma visão crítica da
realidade, valorizando a historicidade, as contradições e as mediações, buscando na singularidade apresentada alcançarmos
o contexto da totalidade.
Concomitantemente, há uma busca constante da não
culpabilização do sujeito e da não criminalização da pobreza, principalmente ao relatar de forma negativa estilos e
modos de vida de uma família e sua comunidade. É preciso
evitar visões etnocêntricas referente aos registros de uma
visita domiciliar, além de outros procedimentos, e com isso
torná-la um instrumento de coerção e de fiscalização, e não
um movimento de entender as dinâmicas da família, das
maneiras que exercem a função protetiva das crianças, dos
adolescente, dos adultos e dos idosos, abordando potencialidades e aspectos saudáveis dos sujeitos e possíveis desafios
que podem ser minimizados com as redes de apoio estatal e
com os espaços de participação social.

educativa não compareceu neste período.
No que se refere às medidas de proteção todo o trabalho

Neste momento não pretendemos dar um caráter conclu-

Salienta-se que o lugar de prova judicial em nosso fazer

tências específicas, e dentre elas, destacam-se os casos

do Serviço Social é permeado pela preocupação de avaliar

sivo ao pensamento desenvolvido no decorrer da pesquisa, vis-

profissional não está em dizer se ocorreu ou não um fato,

em que envolvem ações de interdição com nomeação de

quais as vulnerabilidades sociais apresentadas, as redes fa-

to que não são processos acabados. O que necessita, é valorizar

ou se é “verdade” tal situação. Em todas as matérias em que

miliares e comunitárias que exercem a função protetiva e

a dimensão técnico-operativa do Serviço Social vinculada à

trabalhamos, a função do Serviço Social permeia em priori-

la. Importante destacar que interdição remete ao ato de

que garantam a segurança de acolhida (lar, escuta, aconche-

competência teórico-metodológica e ao projeto ético-político.

zar as dimensões do reconhecimento do sujeito. Sujeito es-

vedar o direito de outrem de exercer os atos da vida civil

go, vestuário, saúde, alimentação, entre outros) à criança e

Isso significa dizer, que o Serviço Social da CAM de Cariacica

tes que muitas vezes necessitam acionar a justiça para ter os

por entender que este não apresenta condições de fazê-lo,

ao adolescente. Nesta perspectiva, o olhar profissional vol-

-ES debruça constantemente em repensar sobre a elaboração

seus direitos assegurados, necessitando o profissional uma

seja definitivo ou transitoriamente. Assim, curatela é a

ta-se à possibilidade de fortalecimento ou de reconstruções

de documentos, além de buscar estratégias de potencializar o

postura de intermediação quanto às informações e ao aces-

nomeação de outra pessoa que represente o interditado

de vínculos de afetividade e de afinidade com a família de

trabalho em rede com o Sistema de Garantia de Direitos e a fo-

so a direitos sociais, com vistas a reduzir e a evitar a prática

em todos os aspectos da vida civil. Já a tutela é o ato de

origem ou extensa, e após os “esforços esgotados” a possi-

mentação de projetos de intervenção, a partir do planejamento

de erros e de injustiças.

nomear alguém como responsável legal da crianças e do

bilidade de inserção a uma família substituta. Outro ponto

em equipe e do constante aprimoramento intelectual.

adolescente decorrência, principalmente, do falecimento

a considerar, é o constante trabalho de articulação com as

Insta frisar que o assistente social é chamado para in-

de seus genitores (BRASIL, 1973).

políticas públicas, a fim de combinar deveres da família, da

termediar falas, opiniões, desejos, modos de vida, planos de

As Varas de Órfãos e Sucessões apresentam compe-

curador, ações de substituição de curador e ações de tute-
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A Norma Operacional Básica da Assistência Social

a Lei nº 8.216/2012 que institui o SUAS Vitória e o Decreto

prestadores de serviços socioassistenciais”. Para delimitar

Para tanto, torna-se essencial definir quem são estes

(NOB/SUAS) instituída em 2005 e a nova NOB/SUAS ins-

nº 15.454/2012 que dispõe sobre a organização e o funcio-

o objeto desta discussão, torna-se essencial a definição da

trabalhadores. Há um universo heterogêneo de trabalha-

tituída em 2012, trouxeram inovações no âmbito da ges-

namento das Unidades Administrativas da Secretaria Mu-

Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS, sob o paradigma

dores do SUAS, composto por profissionais da rede estatal,

tão da Política de Assistência Social, em específico na área

nicipal de Assistência Social de Vitória.

da constituição do direito socioassistencial, conforme de-

em suas três esferas e da extensa rede privada de entidades

fine a normativa, sendo:

de Assistência Social, com uma diversidade de áreas de for-

da Gestão do Trabalho, trazendo contribuições referentes
às suas atribuições.

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesqui-

mação e de vínculos de trabalho (COUTO; YAZBEK; RAI-

sa foram a análise documental e bibliográfica. Para a reali-

Na intenção de estruturar a Gestão do Trabalho no

zação da análise documental, utilizaram-se registros, rela-

âmbito do SUAS, foi deliberado na meta 2 da V Conferên-

Para efeitos desta NOB, considera-se gestão de

tórios de gestão e dispositivos legais da área da Assistência

cia Nacional de Assistência Social, ocorrida em dezembro

trabalho no SUAS a gestão do processo de traba-

Social do município.

lho necessário ao funcionamento da organização

de 2004, a elaboração de uma normativa específica que regulamentasse, por exemplo, a criação do plano de carreira,
cargos e salários, com a participação dos trabalhadores do
SUAS e suas entidades representativas.
Buscando atender a essa deliberação, foi instituída
a Política de Recursos Humanos na Assistência Social,
definida e regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), aprovada pela Resolução
nº 269 de 13/12/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Sendo assim, ambas normativas representam relevantes avanços em termos legais para a configuração da Gestão
do Trabalho na Assistência Social, constituindo-se como
um dos eixos estruturantes no processo de consolidação do
SUAS, por meio de princípios e diretrizes, tais como: Instituição de Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para
os servidores públicos; A organização de uma política de
capacitação por meio da educação permanente; O planejamento estratégico e a integração ao sistema de informação;
Gestão participativa com controle social dos trabalhadores
do SUAS (FERREIRA, 2010).
A constituição do cenário acima apresentado, mostra-se desafiador tendo em vista que o percurso histórico da Política de Assistência Social é marcado por ações
fragmentadas, centralizadoras e pontuais que deixaram
lacunas entre os dispositivos legais e as ações efetivas do

do sistema, que abarca novos desenhos organizaCONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIS-

cionais, educação permanente, desprecarização

TÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO DO TRABALHO

do trabalho, avaliação de desempenho, adequação
dos perfis profissionais às necessidades do SUAS,

Historicamente, a estruturação da Assistência Social

processos de negociação do trabalho, sistemas de

no Brasil foi apoiada na matriz do favor, do apadrinhamen-

informação e planos de carreira, entre outros as-

to, do clientelismo, configurado por um padrão arcaico de

pectos. (NOB-RH/SUAS, 2006, p. 64).

relações, renegada como secundária e marginal no montante das políticas públicas. Conforme aborda as autoras Cou-

Sabe-se que a qualidade e a produtividade dos servi-

to, Yazbek e Raichelis (2012), tal situação implicou na pouca

ços ofertados à sociedade no âmbito das políticas públi-

efetivação no âmbito social designada pela subordinação

cas, estão diretamente relacionados com as formas e as

aos interesses econômicos dominantes afetando o quadro

condições como são tratados os recursos humanos (BRA-

estrutural em torno da Política de Assistência Social.

SIL, 2004). A desprecarização dos vínculos e demais con-

A construção do direito da Assistência Social é recen-

dições de trabalho, constituem estratégias centrais na

te na história do Brasil. Durante muitos anos a questão

efetivação do SUAS, contribuindo diretamente na quali-

social esteve ausente das formulações de políticas no

dade dos serviços. Nesse sentido, a Gestão do Trabalho

país. A Assistência Social só foi alçada a condição de polí-

é estratégica e necessária para ressignificar as ofertas e

tica pública na Constituição Federal de 1988, compondo

consolidar o direito socioassistencial.

o tripé da Seguridade Social, junto com a Previdência e

Entretanto, a Gestão do Trabalho não tem sido matéria

a Saúde. Apesar da previsão Constitucional, a Assistên-

prioritária de reflexões, formulações e debates, sendo este

cia Social só foi regulamentada com a LOAS, Lei nº 8.742

cenário em parte, justificado pela forma como as políticas

de 7 de dezembro de 1993 e, realmente organizada com

públicas foram implementadas no Brasil, especialmente,

a constituição do SUAS em 2004 e pela NOB/SUAS em

como aborda Silveira (2011), pela incidência da programá-

2005. Portanto, “a Constituição Federal instituiu politi-

tica neoliberal na década de 1990, resultando na redução da

camente a Assistência Social e a LOAS deu-lhe organici-

presença estatal e restrição de direitos.

dade” (Simões, 2008, p. 298).

Ainda segundo o autoras, a Gestão do Trabalho na Po-

CHELIS, 2012). A Resolução nº 17 de 20 de junho de 2011
do CNAS, por exemplo, reconhece as categorias de nível
superior para o SUAS. É também uma referência na estruturação das equipes. No entanto, Silveira (2011) aponta a
necessidade de outras regulações de gestão que favoreçam a
especificação de requisições, funções e perfis das categorias
no SUAS, considerando competências e atribuições regulamentadas. A Resolução nº 9 de 15 de abril de 2014 do CNAS,
é considerada um avanço por reconhecer as ocupações e as
áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do SUAS, qualificando as funções de gestão e da
oferta dos serviços socioassistenciais.
Segundo o material intitulado Fotografia da Assistência Social no Brasil na perspectiva do SUAS, produzido pelo
CNAS e apresentado na V Conferência Nacional de Assistência Social, no ano de 2004 já havia cerca de 10.000 profissionais envolvidos com a operação da Política de Assistência Social, no âmbito estadual, em todo o país. Porém
esse universo não é uniforme e apresenta grandes discrepâncias pela realidade heterogênea de estados e municípios, em geral com grandes defasagens técnicas, atendendo simultaneamente a diferentes políticas e programas e,
até mesmo vários municípios, como apontam as autoras
Couto, Yazbek e Raichelis (2012).
É possível identificar que a grande maioria dos estados
apresenta um número insuficiente de técnicos em suas estruturas administrativas para o desempenho de suas funções, sobretudo no apoio aos municípios nos quais confirma-se a tendência de alta rotatividade, a precarização dos
vínculos, o despreparo para o desempenho de funções, exer-

A LOAS, recentemente alterada pela Lei nº 12.435,

lítica de Assistência Social é incompatível com processos

de 06 de junho de 2011, integrou plenamente a atual Po-

gerenciais de controle de pessoas, pela mera adequação

Como aborda Couto (2004), as políticas sociais brasileiras,

lítica Nacional de Assistência Social (PNAS), implanta-

entre perfis e funções, assim como a oferta de capacitações

diano profissional, colocando em pauta a agenda política

particularmente a Assistência Social, são caracterizadas

da pela Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004 do

para transmissão de orientações e conhecimentos. Ainda

que se afirma nos processos de organização dos trabalha-

pela histórica ineficiência, residualidade e subalternização,

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e publi-

segundo a autora, a concepção de Gestão do Trabalho no

dores do SUAS (CARVALHO; SILVEIRA, 2011). Valorizar

sustentadas pela cultura política que fundamentou práticas

cada no Diário Oficial da União (DOU) de 28/10/2004. A

SUAS supõe processos unificados e construídos coletiva-

os trabalhadores é um imperativo do presente que precisa

de reprodução da dominação, solidificada pelos efeitos dos

PNAS de 2004 propôs a estruturação SUAS aprovado em

mente com definição de requisitos, competências e perfis

encarnar- se na afirmação e reconhecimento de direitos

ciclos de autoritarismo.

julho de 2005 pelo CNAS.

profissionais para o desenvolvimento de funções corres-

e conquistas, no sentido de viabilizar condições efetivas

aparelho governamental e repercute diretamente em entraves quanto à efetivação da Gestão do Trabalho no SUAS.

cício ilegal, entre outros (SILVEIRA, 2011).
A NOB-RH/SUAS ainda não se fez realidade no coti-

Partindo desse contexto, este artigo tem como objeti-

Para a consolidação do SUAS, foram também institu-

pondentes aos controles democráticos, às responsabilida-

para o exercício do trabalho qualificado na perspectiva

vo relatar a experiência da Secretaria de Assistência Social

ídas normativas pelo CNAS por intermédio da Secretaria

des de gestão e ao atendimento prestado, com implemen-

do projeto ideo-político, consolidado na Assistência So-

de Vitória- Espírito Santo, na implementação da Gestão

Nacional de Assistência Social (SNAS) e do Ministério de

tação de condições condignas de trabalho. Sendo assim,

cial, como campo de direitos a garantir cidadania nessa

do Trabalho no município como estratégia de qualificar a

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) obje-

a Gestão do Trabalho tem como diretriz a participação e

civilização do capital.

execução do SUAS em Vitória, pontuando os avanços e os

tivando organizar a Política de Assistência Social nas três

democratização de processos de trabalho que ampliem e

desafios para sua efetivação. Para tanto, foi realizada uma

esferas de governo, sendo elas: a NOB/SUAS de 2005; NOB

qualifiquem os direitos socioassistencias.

breve contextualização da PNAS e do SUAS, bem como foi

-RH/SUAS de 2006 e a nova NOB/SUAS 2012.

Dentro desta perspectiva, de acordo com os dados do
Censo SUAS de 2013, dos 26 estados apenas 7 possuíam

O debate sobre os caminhos que a Gestão do Trabalho

uma Secretaria Estadual exclusiva de Assistência Social, e

abordado a Gestão do Trabalho no SUAS, a partir dos prin-

A NOB-RH/SUAS incide em questões substanciais

tomará na Assistência Social requer a participação efeti-

em 19delesa mesma se encontra em conjunto com outras

cípios e marcos regulatórios, tendo como referência os eixos

para a área da Gestão do Trabalho. Segundo a normativa

va dos trabalhadores e demais sujeitos políticos inscritos

políticas setoriais. Das 26 Secretarias de Assistência So-

previstos na NOB-RH/SUAS, na NOB/SUAS, nas resoluções

federal (2006), “trata-se de um primeiro esforço nessa

nas instâncias e rede de serviços socioassistenciais, con-

cial exclusiva ou não, 4 não possuem a área de Gestão do

do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e nas

área objetivando delinear os principais mecanismos re-

siderando as diretrizes teóricas e políticas construídas

Trabalho constituída, 17 possuem constituída de maneira

regulamentações municipais específicas, podendo destacar

guladores da relação entre gestores e trabalhadores e os

no âmbito do SUAS.

informal e 5 possuem a área constituída de maneira formal.
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Sobre essa distribuição tendo como parâmetro a municipalidade, dos 5.442 municípios brasileiros, 4.297 pos-

GESTÃO DO TRABALHO

tória, destacando os principais avanços e desafios nesse

lítica Nacional de Educação Permanente- PNEP (2013), que

demais formações foram realizadas, tais como: Capacitação

processo de implantação.

descrevem em seus textos a necessidade de formulação,

do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência –

suem Secretaria Municipal exclusiva da área de Assistência

Apesar da Gestão do Trabalho ser instituída de forma

planejamento e execução de atividades de cunho forma-

SIPIA; Assistência Social: Política de Seguridade Social; In-

Social, 965 em conjunto com outras áreas setoriais, 5 como

legítima apenas em 2012, através do Decreto Municipal nº

tivo com a perspectiva de uma qualificação sistemática e

tervenção profissional junto aos usuários de crack e outras

fundação pública, 49 ainda são um setor subordinado à

15.454, algumas ações voltadas ao trabalhador da Assistên-

continuada dos recursos humanos, sendo um componente

drogas; Treinamento para utilização do Programa de Ges-

chefia do executivo e 126 ainda são setores subordinados

cia Social já eram realizadas, como por exemplo, a criação

imprescindível para a consolidação da Assistência Social

tão Estratégica em Política Social - GEPS; Treinamento bási-

à outras secretarias municipais. Sobre a área da Gestão do

das funções gratificadas para coordenadores de Centro de

enquanto política pública (VITÓRIA, 2013).

co para utilização do Sistema de Gerenciamento da Atenção

Trabalho, 1.692 possuem a área constituída na estrutura

Referência de Assistência Social - CRAS (12) e Centro de

Buscando efetivar as diretrizes definidas nestas nor-

à Família; Relações Interpessoais: desafios e possibilidades

formal do órgão gestor, 1.683 de maneira informal e 2.067

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

mativas, a SEMAS implantou no ano de 2007 o Programa

e Trafegando pela rede socioassistencial da SEMAS, sendo

não possuem a área constituída.

(4), permitindo a nomeação de servidores efetivos para os

de Formação Continuada. Na altura, a equipe desenvolveu

essa destinada exclusivamente aos motoristas da Central de

Para que a implantação efetiva da Gestão do Trabalho

cargos e aprofundando o caráter público-estatal dos equi-

suas atividades com a perspectiva de sistematizar o pro-

veículos da Secretaria, totalizando 38 turmas e 651 traba-

na Assistência Social no país se torne realidade, é neces-

pamentos. A nomeação destes coordenadores foi feita com

cesso de capacitação, aperfeiçoando o atendimento de sua

lhadores certificados (VITÓRIA, 2010).

sário que seja considerada como ponto crucial no processo

base numa seleção pública interna, com inscrição aberta a

rede socioassistencial, por meio de formações destinadas

Em 2011, foram constituídas 22 turmas de forma-

de aprimoramento do SUAS, sendo constituída de maneira

todos os profissionais efetivos de nível superior da SEMAS.

à equipe de gerentes, profissionais, conselheiros e pres-

ções resultando em 668 trabalhadores certificados. Além

formal e contando com infraestrutura necessária para de-

Outra conquista foi a nomeação de assistentes sociais com

tadores de serviços. A primeira atividade realizada nesta

das formações desenvolvidas nesse ano, destaca-se como

os recursos dos pisos fixos de proteção repassados pelo

perspectiva, ocorreu no período de novembro de 2007 a

um marco a realização da I Jornada Científica de Assistên-

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município,

novembro de 2008, com o módulo introdutório “Assistên-

cia Social, na qual participaram 211 pessoas sendo essas

conforme prevê a LOAS acrescida de novos artigos por meio

cia Social: Política de Seguridade Social”. Neste espaço de

servidores municipais e estaduais em geral; estudantes e

da Lei nº 12.435, de 2011 (SERPA, 2012).

tempo, a SEMAS certificou 579 trabalhadores em 36 tur-

representantes de instituições de ensino superior; repre-

mas (VITÓRIA, 2008).

sentantes de Conselhos de Direitos; usuários dos serviços

senvolvimento das ações.
É incontestável que a Política de Assistência Social no
Brasil ainda é um campo em disputa e no interior do seu
paradoxo constitutivo, assumimos a perspectiva de encarnar a dimensão emancipatória desta Política, explorando o
seu potencial de tensionamento e confronto com formas de
domínio que marcam a civilização do capital na contemporaneidade (CARVALHO; SILVEIRA, 2011). De fato, estamos
face a um desafio do nosso tempo histórico!
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O Município de Vitória/ES implantou a Política de As-

Como aborda Serpa (2012), a SEMAS possui ainda um
número reduzido de trabalhadores efetivos, portanto a al-

É importante ressaltar que um dos fatores significantes

socioassistenciais e cidadãos com interesse na temática.

ternativa encontrada para implantar e viabilizar o funciona-

para a realização do Programa de Formação Continuada,

O evento contou com uma mostra de trabalhos apresen-

mento do SUAS Vitória, com todos os serviços que integram

foi a aprovação do Decreto 13.338/2007 que regulamenta

tados na forma de comunicação oral, mesa coordenada

e no tempo necessário, foi a contratação do quadro de pessoal

o pagamento de valor hora/aula à profissionais externos e

e pôsteres. Teve ainda a participação de palestrantes de

no âmbito de parceria com entidades não governamentais.

gratificação à servidores da prefeitura para atuarem como

renome nacional que buscaram provocar reflexões sobre

Em 2012 havia um total de 961 trabalhadores ati-

facilitadores em formações e capacitações do município.

o cotidiano e a produção de conhecimentos da prática,

vos e 73 inativos. Dos trabalhadores ativos, 410 eram de

Também contribuiu para esse processo, a parceria com a

dando visibilidade às formas como os trabalhadores e

contratação direta (celetista, comissionado, estatutário,

Escola de Governo de Vitória (EGV)7, de acordo com o Rela-

gestores do SUAS de Vitória vêm desenvolvendo suas

tório de Gestão 2007-2008, inicialmente com a disponibili-

ações junto às comunidades para a promoção da cidada-

dade de espaço físico e a concessão de certificados.

nia e aprimoramento da oferta de serviços com qualidade

contrato temporário, cedido por outro órgão, estagiário
e efetivo) e 619 de contratação indireta através de parceria com as entidades não governamentais. No quadro

sistência Social através da Lei Municipal nº 8.216 de 2012.

de contratação direta, haviam 145 servidores efetivos,

Esta Lei institui o Sistema Municipal de Assistência Social

sendo apenas 45 do quadro técnico (Administrador- 01;

de Vitória (SUAS Vitória) e o Decreto Municipal nº 15.454

Assistente Social- 38; Contador- 03; Psicólogo-02 e Soci-

de 2012 legitimou a organicidade e o funcionamento das

ólogo- 01) e um quantitativo de 116 estagiários de nível

Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de As-

médio e superior (VITÓRIA, 2012).

sistência Social de Vitória (SEMAS).

Já no ano de 2014 havia um total de 838 trabalha-

Por meio desse Decreto, a SEMAS encontra-se orga-

dores, sendo 284 de contratação direta e 553 de contra-

nizada através de Unidades Administrativas (Gerências

tação indireta através de entidades não governamentais.

e Coordenações). A Gerência de Gestão da Assistência

No quadro de contratação direta, haviam de efetivos 108

Social (GGAS), sendo uma Unidade Administrativa da

servidores, sendo que deste total apenas 56 pertenciam ao

SEMAS, está estruturada em duas Coordenações, a se-

quadro técnico (Assistente Social- 44; Administrador - 01;

rem: Coordenação de Vigilância Socioassistencial (CVS)

Contador - 05 e Psicólogo - 06). Observou-se ainda uma re-

e Coordenação da Gestão do Trabalho (CGT). Para tan-

caída considerável no quadro de estagiários de nível médio

to, a SEMAS/GGAS conta com a Coordenação da Gestão

e superior, passando de 116 no ano de 2012 para 66 no ano

do Trabalho composta atualmente por 01 Coordenadora,

de 2014 (VITÓRIA, 2014).

02 Assistentes Sociais e 02 Estagiárias de Serviço Social,

Diante do exposto, observa-se uma redução do quadro

que busca efetivar o planejamento, a organização e a exe-

de profissionais atuantes no desenvolvimento da política,

cução das ações relativas à valorização do trabalhador e

porém apesar desse cenário desafiador, a SEMAS tem avan-

estruturação do processo de trabalho institucional, edu-

çado nas ações referentes à Gestão do Trabalho, as quais

cação permanente, desprecarização do trabalho, adequa-

serão apresentadas a seguir.

ção dos perfis profissionais às necessidades do SUAS Vitória, processos de negociação do trabalho, entre outros
aspectos (VITÓRIA, 2014).

Programa de Educação Permanente
O Programa de Educação Permanente do município

Este momento do artigo visa apresentar as ações de-

de Vitória tem como marcos legais a LOAS (1993), a PNAS

senvolvidas na Gestão do Trabalho do município de Vi-

(2004), a NOB-RH/SUAS (2006), NOB/SUAS (2012) e a Po-
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As ações realizadas referentes à formação continuada

(VITÓRIA, 2011).

com os trabalhadores no período de 2007 à 2012, eram de-

De acordo com o Relatório de Gestão de 2012, as ações

senvolvidas conforme os marcos legais da Política de Assis-

de formação continuada seguiram avançando com a realiza-

tência Social vigentes na época. O Programa de Formação

ção de 36 turmas, totalizando 687 trabalhadores certifica-

Continuada desenvolveu suas ações a partir das demandas

dos. No mesmo ano, com o objetivo de propiciar novamente

elencadas pelas gerências da SEMAS, como por exemplo, em

um espaço de estímulo à produção de conhecimento a partir

2009, ano no qual foram discutidas as temáticas “Família e

do cotidiano profissional, foi realizada a II Jornada Científica

Política da Assistência Social” e “Território e Proteção So-

de Assistência Social, com a mesma metodologia realizada na

cial”. Nesse ano foram realizadas 23 turmas com 590 traba-

I Jornada Científica.

lhadores certificados (VITÓRIA, 2009).

Foi então no ano de 2013, com a aprovação da PNEP

No ano de 2010 foram implantados no município de

que as ações de formação continuada executadas na SEMAS

Vitória 03 CREAS, surgindo a necessidade de realizar for-

ganham uma nova roupagem, buscando atender às exigên-

mações específicas para as equipes dessas unidades de

cias das normativas e a urgência do desenvolvimento de

atendimento, oferecendo subsídios teórico-metodológicos

um processo de educação permanente que contribua para

para desenvolvimento de ações profissionais com famílias

avançar e consolidar o Sistema. Nesse sentido, ocorreu a

no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexi-

construção do Plano Municipal de Educação Permanente da As-

dade. Além destas formações específicas para este público,

sistência Social de Vitória – Versão preliminar, apresentando

6 Em 2014 foi publicado o Decreto 16.031 que revoga todos os decretos anteriores,
inclusive o Decreto 13.338/2007. No texto consta alteração da redação e reajuste
no valor hora/aula para facilitadores.
7 Criada em 2006, a Escola de Governo é um espaço de formação para a vida e
para a criação, socialização e atualização de conhecimentos que falam da prática
social produzida no trabalho e pelo próprio trabalho. Destina-se aos servidores
municipais, aos agentes políticos, às lideranças comunitárias, aos conselheiros
e aos integrantes de entidades conveniadas. O objetivo é criar condições para
que essas pessoas possam contribuir com as discussões e práticas de governo.
Disponível em < http://egv.vitoria.es.gov.br/portal/>
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um diagnóstico dos trabalhadores da SEMAS, seguido por
propostas de educação permanente, conforme os patamares
formativos definidos nessa Política. A próxima etapa para
a aprovação do Plano é a construção de um grupo formado
paritariamente por trabalhadores, conselheiros municipais de Assistência Social e gestores dessa secretaria, para
as devidas apreciações e contribuições e posteriormente a
aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social de
Vitória – COMASV (VITÓRIA, 2013).
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Ainda neste ano, de acordo com o Relatório de Gestão de 2013, ocorreu a institucionalização e regulamen-

a Gestão do Trabalho contabilizou neste ano um total de
985 certificações (VITÓRIA, 2014).

GESTÃO DO TRABALHO

No ano de 2014 foi percebida a necessidade de ampliar,

cia Social no Município (GIRELLI et al., 2012, p. 299).

difundir e publicizar os objetivos do Programa de Qualida-

O Cadastro dos trabalhadores do SUAS foi um pas-

tação das solicitações de pesquisas em Assistência Social

A trajetória da Gestão do Trabalho no município de Vi-

de de Vida no Trabalho dentro da secretaria, ampliando seu

so fundamental para a utilização do sistema e se revelou

da Secretaria por meio da criação de um instrumento de-

tória desde a sua implantação até sua consolidação, vai ao

olhar não apenas a questões relacionadas à saúde do traba-

como um desafio para as Coordenações de Vigilância So-

nominado “Manual de Pesquisa em Assistência Social no

encontro do que rearfima Carvalho e Silveira (2011), quan-

lhador, mas também às condições de trabalho e de um novo

cioassistencial e Gestão do Trabalho. As dificuldades en-

Município de Vitória”. O instrumento proporcionou a con-

do aponta que os profissionais atores da Política Pública de

comportamento organizacional a ser proposto, bem como a

contradas dizem respeito à diversidade de vínculos dos

solidação do fluxo de pesquisa da SEMAS, já iniciado em

Assistência Social, precisam estar referenciados pelos prin-

necessidade de avançar em ações como o levantamento das

trabalhadores - em grande parte contratados por meio

2011 e, a partir dele, todos os pesquisadores vinculados

cípios, diretrizes e horizontes desta Política.

necessidades no campo das formações e capacitações ofere-

de convênios e contratos com entidades inscritas no CO-

cidas, levantamento do clima organizacional da SEMAS e

MASV - falta de dados completos sobre os trabalhadores,

suas unidades de atendimento (VITÓRIA, 2014).

as diferenciadas denominações dos cargos e funções e a

às instituições que desenvolvem atividades de ensino e/ou

Desse modo, organizar os trabalhadores para formar

pesquisa, bem como pesquisadores de organizações inte-

um conjunto capaz de desenvolver programas, projetos,

ressadas em desenvolver pesquisas no âmbito da Política

benefícios e serviços socioassistenciais nos vários espaços

Sendo assim, percebe-se que o desenvolvimento

não clareza da importância do fornecimento dos dados e

de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e

previstos na Política, não só sugere, mas impõe uma for-

do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho deverá

do preenchimento do cadastro por parte dos trabalhado-

Defesa Civil, utilizando dados dos serviços socioassisten-

mação continuada em torno de objetivos, valores, saberes e

avançar no estabelecimento de uma política de recursos

res da Assistência Social (VITÓRIA, 2013).

cias da SEMAS, passam a ter como condicionalidade para

práticas profissionais.

humanos voltada para melhorias nas relações sociais de

Nesse sentido, a Gestão do Trabalho realizou, em parce-

trabalho, de forma a elevar o seu grau de motivação, parti-

ria com o setor de Vigilância Socioassistencial, um processo

cipação e responsabilidade.

de sensibilização com os gestores e trabalhadores quanto

o uso dessas informações, a necessidade de solicitar au-

É nessa perspectiva que a Gestão do Trabalho de Vitó-

torização da CGT. A avaliação sobre a autorização ou não

ria busca desenvolver suas ações de educação permanente

da utilização dos dados cabe à uma Comissão de Pesquisa,

em consonância com os princípios e diretrizes da PNEP,

composta por representantes de cada gerência, que conclui

visando ainda promover processos de monitoramento,

quanto ao deferimento ou indeferimento da autorização.

avaliação e disseminação dos conteúdos produzidos nos

Essa mudança contribuiu para o estímulo à realização

processos formativos.

a importância da realização do cadastramento em cada
Cadastro dos Trabalhadores do SUAS de Vitória

gerência. Foram planejadas e executadas formações com

A área de Gestão do Trabalho, tal como instituída na

os responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, buscan-

NOB - RH/SUAS, propõe novos desenhos organizacionais

do orientar quanto ao preenchimento dos dados no SIGA-

sistematizada de pesquisas e para a devolutiva dos dados

Apesar dos avanços que vem sendo alcançados na exe-

a serem institucionalizados nos órgãos gestores da Assis-

FWEB, o que resultou em um total de 989 trabalhadores ca-

para a Secretaria, o que pode ser comprovado pelos regis-

cução do Programa de Educação Permanente na Assistên-

tência Social. Nesse sentido, as normativas relacionadas à

dastrados, conforme dados do Relatório de Gestão de 2013.

tros de 2013, ano no qual 21 trabalhos foram autorizados

cia Social de Vitória, é preciso avançar na definição de nor-

construção de ações de qualificação do trabalhador do SUAS

Para o cadastramento dos trabalhadores foram de-

e 2014 em que 66 trabalhos foram autorizados.

mas epadrões de rotina para a liberação dos trabalhadores

apontam avanços necessários em relação a organização ins-

finidos níveis de acesso padronizados de acordo com o

No mesmo ano, outras ações foram realizadas no âmbi-

para participarem das formações, conforme deliberação

titucional das unidades gestoras da Assistência Social nos

tipo de serviço, cargo, formação profissional e ativida-

to da educação permanente com os trabalhadores da SEMAS

da VIII Confrência Municipal de Assistência Social de Vi-

estados e municípios, dentre eles: “Elaboração de diagnós-

des desenvolvidas pelo trabalhador, a fim de garantir o

por meio da formação de 45 turmas com 672 trabalhadores

tória realizada no ano 2013.

ticos da situação da gestão do trabalho em sua área de atua-

sigilo das informações prestadas pelos profissionais e

ção (...); Organização de sistema operacional nacional sobre

pelos munícipes (VITÓRIA, 2012). Vale ressaltar que o

os trabalhadores do SUAS” (FERREIRA, 2010).

cadastro foi construído contendo peças chave no Cad-

certificados, com destaque para a formação de atualização:
Relatórios, Laudos e Pareceres Sociais: Instrumentos de Inclusão

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho na SEMAS

Social, destinada a equipe técnica que atua nos serviços da

No ano de 2013 a Gestão do Trabalho implantou o Pro-

A Gestão do Trabalho, desde 2013, busca trabalhar no

SUAS (Sistema de cadastramento do Ministério do De-

SEMAS. Tal formação contou com a presença de facilitado-

grama de Qualidade de Vida no Trabalho na SEMAS, bus-

alcance desses avanços por meio do desenvolvimento de

senvolvimento Social e Combate à Fome), com o intuito

res externos favorecendo à reflexão conjunta e a troca de

cando realizar ações relativas à valorização do trabalhador.

ações como a criação do Cadastro dos Trabalhadores do

de realizar alimentação do cadastro nacional e facilitar

experiências. Buscando avançar ainda mais na discussão

Como parte dessas ações, iniciou-se uma articulação com

SUAS de Vitória. O cadastro tem como objetivo conhecer os

cruzamento de dados em nível nacional.

dessa temática, a Gestão do Trabalho realizou o I Seminá-

os trabalhadores e gestores da Proteção Social Especial de

profissionais que atuam na Assistência Social, proporcio-

rio: Relatórios, Laudos e Pareceres Sociais: Instrumentos

Média Complexidade, buscando definir uma estratégia de

nar panoramas sobre o perfil desses trabalhadores, gerando

de Inclusão Social, com a presença de 97 profissionais da

atendimento as demandas apresentadas por esses trabalha-

subsídios para a realização de estudos e estratégias de tra-

SEMAS e de demais instâncias interessadas na temática.

dores, no sentido de amenizar o estresse e desgaste por eles

balho (VITÓRIA, 2013).

O evento contou com uma palestra, mesa de debates e re-

vivenciados em seus espaços de trabalho (VITÓRIA, 2013).

Conforme aborda Girelli et al. (2012, p. 298), o muni-

criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários especí-

flexões em grupos, buscando discutir o aprimoramento da

Como produto desta articulação, conforme descri-

cípio de Vitória, buscando acompanhar o novo modelo de

fico para os trabalhadores da Assistência Social, tendo em

elaboração de relatórios e pareceres sociais, privilegiando a

to no Relatório de Gestão de 2013, surgiram propostas

organização da Assistência Social no Brasil, por meio da Co-

vista a melhoria da qualidade técnica e da produtividade

construção do conhecimento a partir da realidade dos par-

de atividades a serem desenvolvidas fora do ambiente de

ordenação de Vigilância Socioassistencial - criada em março

desses trabalhadores.

ticipantes (VITÓRIA, 2013).

trabalho, como um momento de reflexão e relaxamento.

de 2007, desenvolveu o SIGAFWEB, sistema pensado a par-

De acordo com a NOB-RH/2006, o órgão gestor, em

No ano de 2014 a Gestão do Trabalho iniciou suas ações

Nesse sentido, a Gestão do Trabalho em parceria com a

tir da habilitação do Município de Vitória na Gestão Plena

seu âmbito de governo, deverá nomear comissão paritá-

de educação permanente de forma ainda mais intensifica-

Coordenação de Promoção à Saúde do Servidor da PMV,

do SUAS, para atender as demandas de monitoramento, sis-

ria com representantes dos trabalhadores e da gestão da

da, buscando atender as diretrizes definidas na PNEP. Este

desenvolveu um projeto piloto denominado “Promoção à

tematização e acompanhamento, apresentando dados sobre

política, para discussão e elaboração do Plano, que deverá

ano foi marcado por diversas formações, avançando nas

Saúde para Trabalhadores da SEMAS/CREAS”. O Progra-

as ações socioassistenciais desenvolvidas pela SEMAS.

ser criado por meio de projeto de lei pelo Poder Legislativo

ações de formação através de parcerias tanto no âmbito

ma se deu através de encontros semanais com atividades

O processo de construção do sistema foi iniciado com a

municipal, Estadual e Nacional. Nesse sentido, destaca-se

distintas a cada dia, sendo elas: sessão exclusiva de cine-

análise dos documentos de registro utilizados pelos diver-

Em Vitória esse aspecto pode ser entendido como um

o fortalecimento das ações em parceria com outros setores

ma no Cine Jardins, Oficina de fotografia na Ilha do Frade,

sos serviços socioassistenciais da Secretaria, que na ocasião

desafio a ser trabalhado na SEMAS, especificamente pela

como a Escola de Governo de Vitória, Secretaria Municipal

Oficina de Biodança, aula de alongamento e relaxamento

encontravam-se em número excessivo, repetitivos, sem

Gestão do Trabalho, junto aos setores responsáveis pela

de Cidadania e Direitos Humanos (SEMCID), Secretaria de

no Museu do Negro e Oficina de Mandala na Escola de

critérios de sigilo, extensos e principalmente com campos

gestão do SUAS e gestão municipal na medida em que o

Assistência Social e Direitos Humanos do Espírito Santo

Governo. O Relatório citado, mostrou ainda que estes mo-

diferenciados, o que dificultava o cruzamento de dados e a

plano de cargos, carreiras e salários dos trabalhadores da

(SEADH), Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

mentos possibilitaram identificar questões importantes a

tabulação das informações. Diante desse cenário, estabele-

Semas é o da Prefeitura de Vitória, muito limitado nos

(SENAD), além de parcerias realizadas com a Universidade

serem observadas e trabalhadas com afinco, questões es-

ceu-se a necessidade da formação de um cadastro unificado

estímulos e gratificações para compensar situações de in-

Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade de Vila Ve-

sas que perpassam a saúde dos trabalhadores que atuam

das Unidades de Atendimento da SEMAS, agregando as in-

salubridade e periculosidade que marcam o trabalho na

lha (UVV). Com o avanço das parcerias relacionadas acima,

nos serviços da SEMAS.

formações necessárias para subsidiar a gestão da Assistên-

Secretaria (SERPA, 2012).
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Plano de Cargos, Carreiras e Salários
O novo modelo de organização da Assistência Social no
país, também traz em suas normas técnicas a indicação da

(FERREIRA, 2010).
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A GESTÃO DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA/ES: AVANÇOS E DESAFIOS

Conforme exposto acima, os servidores atuantes na oferta de serviços socioassistenciais encontram-se definidos dentro
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do quadro geral da Prefeitura de Vitória, instituído pela lei 6.752/2006, contrariando a NOB/SUAS RH e demais pactuações que definem a especificidade do plano como prioridade e destacam ainda, as
diretrizes e princípios que devem orientar a construção do mesmo com o intuito de garantir a qualidade técnica e produtividade desses trabalhadores, tais quais: universalidade, equivalência dos cargos e empregos, concurso público como forma de
acesso à carreira, mobilidade do trabalhador, adequação funcional, gestão partilhada das carreiras, educação permanente e
compromisso solidário (BRASIL, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a Constituição de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), e a Norma
Operacional Recursos Humanos (NOB/SUAS RH), o campo da Assistência Social redefine-se como componente da
Seguridade Social, política pública e de direito, a quem dela necessitar. A partir dessas normativas são criados novos
parâmetros para a prestação de serviços nessa área, incluindo a discussão acerca do quadro profissional e da Gestão
do Trabalho no âmbito do SUAS.
A Gestão do Trabalho tem sido um desafio para a administração pública, assumindo características específicas na assistência social, pela sua tradição de não-política, sustentada em estruturas institucionais improvisadas e reduzido investimento na formação de equipes profissionais permanentes e qualificadas para efetivação das ações. Além disso, muitos municípios brasileiros contam com frágeis estruturas institucionais de gestão, rotinas técnicas e administrativas incipientes e
recursos humanos reduzidos e pouco qualificados (COUTO et al., 2012).
Dessa forma, faz-se necessário um esforço coletivo para efetivar de fato a NOB/SUAS RH, através de uma articulação
permanente entre os gestores, trabalhadores e usuários no intuito de viabilização dessa normativa. Ao mesmo tempo é
importante frisar que a NOB/RH não diz respeito somente a efetivação do plano de carreira, cargos e salários. Ao contrário, trata-se de uma norma que caracteriza a capacitação continuada, estabelece as responsabilidades e atribuições do
gestor federal, dos gestores estaduais e dos gestores municipais para a Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS.
Neste artigo buscou-se relatar a experiência da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória/ES nesse processo
de construção da Gestão do Trabalho, apontando os principais avanços e desafios para o desenvolvimento de suas ações,
sendo as principais: a execução do Programa de Educação Permanente, o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho na
SEMAS e o Cadastro Municipal dos Trabalhadores do SUAS/Vitória informatizado pelo SIGAFWEB.
Pode-se dizer que o tema discutido teve a intenção de estimular um debate que enriqueça a construção de novos saberes
e de refletir sobre as ações da Gestão do Trabalho na esfera municipal, estadual e federal. Os desafios existem e são muitos,
porém não significa a impossibilidade de ações, pois como afirma Freire (1996) “é preciso compreender o presente não ape-

GESTÃO DO TRABALHO
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ESQUECERAM DE MIM? PARA ALÉM DO DIREITO:
A EFETIVIDADE DO ACESSO A JUSTIÇA NAS RELAÇÕES
DE CONSUMO EM QUE O SURDO FIGURE NA LIDE
Jéssica Santos Souza Martins1

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A VISÃO PSICO-

1.1 LEGISLAÇÃO QUE AMPARA AS PESSOAS COM

LÓGICA E MÉDICA DOS SURDOS

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

A surdez ainda é considerada um tabu para muitos, que

Compreendendo os aspectos gerais, trazidos no tópico

não compreendem os diferentes níveis existentes. A surdez

anterior, é que com o desenvolvimento da sociedade tor-

pode ser leve, moderada ou grave. A deficiência auditiva pode

nou-se evidente a necessidade de criar um diploma legal

ser congênita ou adquirida. Rebeca Nemer descreve que:

para amparar todos que se encontrassem nesta condição,

A surdez pode ser congênita ou adquirida. As prin-

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO DO TRABALHO
Analisa a falta de efetividade do direito da comunidade surda nas relações consumeristas, e tem por finalidade levar o leitor a refletir sobre a falta de acessibilidade no Município de Linhares, estado do Espírito Santo, desde o atendimento no comércio local até

cipais causas da deficiência congênita são hereditariedade, desordem genética, relativas ao fator RH,
viroses maternas (rubéola, sarampo), doenças tóxicas da gestante (sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose), ingestão de medicamentos ototóxicos (que

a tentativa de resolução de conflitos em juízo. Demonstra a importância da Linguagem

lesam o nervo auditivo) durante a gravidez. É ad-

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como representante forte da cultura surda, bem como a

quirida, quando existe uma predisposição genética

imprescindibilidade de sua utilização pela referida comunidade como efetivação de

(otoclerose), quando ocorre meningite, ingestão de

um direito adquirido há anos. Utiliza a pesquisa bibliográfica, a exemplo de legislação,
doutrina e publicações online, emprega a pesquisa de campo como instrumento de
coleta de dados, lançando mão da técnica de entrevistas com a finalidade de se obter

de surdo, consistindo em uma diretriz para o desenvolvimento da comunidade.
É dentro deste contexto de resguardar os direitos por
meio de leis que se pode afirmar que os surdos ficam sempre
amparados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, baseado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo, e se enquadram
em seu art. 3º: “Para o reconhecimento dos direitos de que trata
esta Lei, serão consideradas as deficiências que acarretem impedimentos nas funções ou na estrutura do corpo, referentes às
capacidades comunicativas[...].”

remédios ototóxicos, exposição a sons impactantes

Há previsão legal para acessibilidade, sendo analisado

(explosão), febre alta, viroses, etc.” Aqueles que ad-

individualmente o grau de limitação auditivo de cada um.

quirem a surdez posteriormente ao nascimento são

O Poder Público fica responsável por garantir que não haja

específica que abrange o direito do consumidor surdo. Realiza as mencionadas entre-

diferenciados por alguns sendo os então chamados

discriminação em relação a nenhuma pessoa que se enqua-

vistas tornando possível compreender que o poder público, de uma forma geral, não

deficientes auditivos.

dra no referido Estatuto, tendo por discriminação qualquer

um quadro de análise a respeito dos avanços e retrocessos da eficácia da legislação

tem contribuído para a eliminação dos entraves que impossibilitam o autêntico acesso
à justiça assegurado como um direito fundamental. Demonstra que apesar de tantos
avanços na legislação em relação à compreensão da importância da LIBRAS, na prática,
a sociedade ouvinte deixou de forçar o processo de oralização do surdo, para torná-lo
vítima do mesmo, ou da falta deste.
Palavras-chave: Surdos. Direito do Consumidor. Libras.

distinção, restrição ou exclusão, seja por ação ou omissão,
O fato é que a surdez não é uma deficiência que precisa
ser compensada, mas sim a condição do indivíduo. Portanto, NEMER,2011 destaca que:
Ao usarmos a terminologia surdo(s) ao invés de deficiente auditivo nos referimos à pessoa, com uma
significativa perda auditiva, usuária da língua de
sinais, com uma cultura própria e que se utiliza do

INTRODUÇÃO

recurso VISUAL para comunicação. A maioria pre-

Desde minha infância a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) me chama atenção por contribuir de forma imensurá-

fere ser tratada como surdo.

que gere tão somente o efeito de impedimento de gozo ou
exercício de liberdades e direitos fundamentais, incluindose a adaptação razoável.
Dentre as garantias das pessoas com deficiência, encontra-se a de atendimento prioritário, com serviços diferenciados, essencialmente em relação a prestação de serviços
públicos. Dentre as premissas do Estatuto supracitado, encontra-se positivada no parágrafo único do art. 12 a possibilidade de juízes e tribunais, no exercício de suas funções, remeterem ao Ministério Público, peças para as providências
cabíveis referentes a fatos que violem o direito das pessoas
com deficiência. Ademais, o caput do referido artigo incube

vel para a comunicação dos interlocutores. Imaginar o mundo por detrás de todos aqueles símbolos, o que se passava na ca-

a todos o dever de comunicar as autoridades sobre a viola-

beça dos surdos, qual seria sua visão sobre as coisas, isto sempre me fascinou. Com o passar dos tempos tive a oportunidade

Durante muito tempo, ao surdo foi negado o convívio

de me aproximar mais deste universo e desenvolver o estudo desta Língua. Entretanto, esta nunca foi minha única inquie-

humano com outros surdos, pois o posicionamento mé-

tação, frente a outros problemas, quais sejam: o acesso a justiça, ou a dificuldade em concretizá-lo sempre foi algo latente, e

dico/científico concluíra que o contato com o mundo dos

Em dezembro de 2000 foi sancionada a Lei de Acessi-

quando digo acesso à justiça não me refiro ao judiciário unicamente, mas sim a Justiça como substantivo, englobando todos

símbolos, a aquisição de sua linguagem e a vivência de sua

bilidade para pessoas com Deficiência, em que foi estabe-

os seus significados. Sendo ainda importante considerar que me refiro à efetivação dos direitos, como algo dificílimo na

cultura o afastariam da tão sonhada oralização. Todavia,

lecida a quebra das barreiras nas comunicações; no ano de

sociedade brasileira, pelo menos em relação a grande massa, já que em suma, não há que se falar em efetivar direitos quando

o processo de oralização imposto pela medicina ignorava

estes não são ao menos conhecidos pelos seus detentores.É dentro desta perspectiva, apresentada anteriormente, que se

os diferentes níveis de surdez, resultando em crianças que

insere a análise da efetividade dos direitos pela comunidade surda, uma vez que essa dita efetividade ainda permanece como

não conseguiam de fato se fazer entender por nenhuma

um desafio para esta comunidade. Vale destacar que a comunidade surda tem crescido no Município de Linhares, e seus in-

das vias da comunicação.

tegrantes são sujeitos de diversas relações de consumo, contudo não conseguem exercer seus direitos como consumidores, e
a dificuldade já começa na impossibilidade de expressar devidamente sua vontade ou indignação.

O movimento de afastamento do surdo de sua própria
comunidade, proposto pelos discursos médicos, psicoló-

Sendo assim, optou-se por realizar este estudo, na busca por contribuir para a reflexão sobre a efetividade do acesso

gicos, econômicos, políticos e religiosos, visavam que os

à justiça assim como aprimorar o debate nesta temática, e como forma de atingir estes objetivos, organizou-se o referido

mesmos falassem, minimizando as diferenças e aplacando

artigo da seguinte forma: primeiro foi feita uma apresentação de um panorama geral da linguagem de sinais, apresentando

o mal-estar que as condições dos surdos provoca. Houve a

sua importância e legislação que a ampara. Depois foram abordadas algumas considerações em relação ao direito do consu-

negação das questões da constituição psíquica do sujeito

midor para finalmente demonstrar a vulnerabilidade do consumidor surdo e sua dificuldade no exercício de seus direitos.

surdo, negando-lhes o processo de humanização, a identificação de si próprio como “eu”.

ção dos referidos direitos.

2002 a LIBRAS foi reconhecida como língua no Brasil, e o
poder público em geral ficou com o dever de apoiar a difusão desta, além de garantir o atendimento e tratamento
adequado aos surdos.
Seguindo a mesma diretriz federal, em âmbito estadual
podem ser citadas várias normas com a finalidade de garantir o direito dos surdos em utilizarem-se de sua língua
natural, a exemplo da Lei n.º 5.198 de 1996 que reconheceu
a LIBRAS como meio de comunicação e uso corrente no
Estado do Espírito Santo, sendo este responsável por
colocar intérpretes da língua de sinais para atendimento
nas repartições públicas.
Como expansão desta norma, em 2002 foi sancionada a
lei n.º 7.229 que reafirma o direito ao atendimento dos surdos, por um intérprete de LIBRAS, nas repartições públicas

1 Graduanda. FACELI. Estagiária Conciliadora no 1º Juizado Especial Cível de Linhares. jessica-ssm@hotmail.com. Tel.: (27) 99961-4758
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por conta da falta de acessibilidade.

estaduais, incluindo-se as autarquias e fundações, como

nou a responsabilização dos fornecedores, estabeleceu pa-

A cultura surda é construída por uma forma diferen-

também deixa o Poder Público Estadual autorizado a for-

drões de conduta empresarial, fixou prazos e impôs sanções

te de divisão de mundo, em que os simbolismos têm uma

Deste modo, a autonomia almejada pela comunidade

malizar convênios objetivando os referidos atendimentos.

administrativas e penais.

enorme significância. Cada expressão da face, cada mexida

surda linharense torna-se distante, por encontrarem-se de-

Pelo princípio da simetria, tal lei deveria ser aplicada

A criação dos PROCONS municipais e dos Juizados Es-

de sobrancelha representa algo que compõe a comunicação.

pendentes de parentes e amigos para acompanhá-los ao co-

também ao Poder Público dos Municípios espírito-santen-

peciais viabilizaram a resolução de conflitos ocasionados

Justamente por esta composição é que os surdos devem ter

mércio para realizar compras. Quando os mesmos têm pro-

ses, entretanto, nem os órgãos estaduais têm cumprido os

pelas condutas desaprovadoras das empresas associadas a

sua vulnerabilidade protegida nas relações de consumo, mas

blemas com os fornecedores, dependem da disponibilidade

dispositivos legais, e até o presente momento (final do se-

vulnerabilidade do consumidor. Tais órgãos foram estabe-

sem a presença da LIBRAS não há possibilidade disto ocorrer.

de terceiros para intermediarem a comunicação e tentarem

gundo semestre de 2014), o atendimento em LIBRAS não

lecidos visando abranger ainda mais o acesso à justiça pelo

ocorre da forma como deveria, nem parece que o desejado

consumidor, e neste caso, retomar que, ao citarmos o acesso

3. O DIREITO CONSUMERISTA DO SURDO NO MUNI-

judiciais, também não há como estabelecer comunicação

encontra-se próximo.

à justiça, referimo-nos a justiça como um direito e não ape-

CÍPIO DE LINHARES

adequada, continuam impossibilitados de resolver seus

resolver o problema. Se a situação precisa ser levada às vias

próprios problemas pela falta de acessibilidade.

nas como sendo o Judiciário.
1.2 A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE
SINAIS - LIBRAS

Dentre as imposições do CDC encontra-se a publicidade que deve ser completamente limpa, e fácil, possibilitando sua identificação imediata; a oferta dos produtos

Numa sociedade dominada pelos ouvintes é difícil as
pessoas pararem para tentar compreender o porquê do surdo usar a LIBRAS. Por que ele não simplesmente anota tudo
em um papel e pronto? Simples assim.
Entretanto, pensando desta forma, estaremos cercean-

e serviços devem assegurar informações precisas sobre
toda a sua caracterização. O fornecedor está obrigado a
dar as informações necessárias e adequadas a respeito do
produto ou serviço oferecido, observando a singularidade
de cada consumidor.

do todo o direito do indivíduo se colocar na sociedade, o que

Observa-se, portanto, em todo o CDC, que vários meios

seria inadmissível pois a busca pelo “eu”, e a possibilidade de

são criados na tentativa de bloquear os casos em que a vul-

se auto afirmar é um direito fundamental relacionado à dig-

nerabilidade do consumidor gere prejuízos para o mesmo.

nidade humana. Como o surdo poderia expressar suas emo-

Dentre os consumidores brasileiros, muitos são surdos. E o

ções e impressões através de um pedaço de papel?

que questiona-se é sobre seu duplo grau de vulnerabilidade.

O surdo não precisa ser condicionado ao mundo do ou-

Onde está a defesa do consumidor surdo?

vinte, pois o mundo também é dele. Cada indivíduo, independente de se encontrar na mesma condição dos demais,

2.1 O SURDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO

tem sua própria forma de ver o mundo, o que diferencia o

Em específico ao município de Linhares é importante
notar que se procurarmos em alguma loja do município um

CONSIDERAÇÕES FINAIS

atendente que fale ou saiba qualquer coisa em LIBRAS, provavelmente descobriremos que, ou ele tem algum parente

Em termos gerais, muito já se avançou em relação

ou amigo surdo, ou trabalha com LIBRAS em algum outro

ao acesso ao direito do consumidor. As normas específi-

lugar, provavelmente no setor da educação. Nas repartições

cas e a criação de órgãos responsáveis pela proteção dos

públicas, autarquias ou fundações que não estejam ligadas à

consumidores possibilitaram a realização de medidas mais

educação, não se encontra atendimento apropriado ao surdo.

eficazes para conter os abusos.

Desta forma, com a pesquisa de campo e as entrevis-

Entrementes, não há como negar a dificuldade exis-

tas obtivemos dados capazes de questionar se o Direito do

tente na medida em que se observa que os órgãos públicos

Consumidor e o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem re-

assim como os poderes existentes, quais sejam, executivo,

almente sido tratados como normas de garantias e direitos

legislativo e judiciário, não têm contribuído de forma efe-

fundamentais. Não há atendimento adequado para os sur-

tiva para minimizar essas discrepâncias entre os ouvintes

dos na Defensoria Pública ou Ministério Público, órgãos que

e os surdos, que se encontram em uma condição de dupla

são essenciais à Justiça. Não há convênios firmados entre

vulnerabilidade: uma por serem consumidores e outra por

o Judiciário da Comarca e outras instituições para que se

não terem acesso a seu direito de comunicar-se em LIBRAS;

realize o devido tratamento das causas em que os surdos

refletindo desta forma, a insuficiência de condições para o

versem em um dos pólos.

exercício dos direitos violados.

surdo é sua cultura. Todavia, essa cultura não o transforma

Segundo Joyce Melo, integrante da Comissão de Defe-

em um ser de outro planeta, apenas em mais um indivíduo

sa do Consumidor da OAB cearense, todos os consumidores

Em entrevista a dois magistrados que atuam nos Jui-

Nesta toada, é importante reiterar que o atendimento

diferente, com direitos e deveres, e a ânsia por autonomia

precisam de mais esclarecimentos sobre seus direitos, com a

zados Especiais Cíveis da Comarca de Linhares, ambos de-

inacessível aos surdos impossibilita a autonomia que estes

em relação a sua própria vida. Conseguido isto, exemplifi-

finalidade de possibilitar tal acesso, a advogada ajudou a pro-

clararam que nunca foram orientados a como proceder em

tanto desejam em relação a suas próprias vidas. A baixa

caria a concretização do seu direito a viver uma vida digna.

mover um curso sobre Direito do Consumidor em LIBRAS.

tais situações, e se fossem surpreendidos com um surdo

estima e o sentimento de revolta são latentes, porque os
surdos não são incapazes, mas não há como desenvolver e

Ademais, o surdo não se utiliza da Língua Portuguesa

Há casos em que observa-se a acessibilidade sendo

figurando na lide sem a presença de alguém que os inter-

tal qual um ouvinte: a formação de frases, as ligações entre

efetivada, a exemplo das empresas que tem o atendimen-

pretasse, provavelmente teriam que suspender a audiência

demonstrar seu potencial se sua comunidade estiver cons-

as palavras, tudo será correlacionado a forma como as coisas

to do SAC projetado para atender deficientes auditivos.

e contatar um órgão que pudesse disponibilizar um intér-

tantemente subjugada à comunidade ouvinte.

são ditas na sua língua natural. Do mesmo modo que um ou-

Há que se citar também ações em vários Estados objeti-

prete. Isso revela a dificuldade que os próprios servidores

Em suma, de certa forma o legislador empenhou-se com

vinte nunca será tão fluente quanto um surdo em relação a

vando a inclusão e acessibilidade dos consumidores sur-

do Poder Judiciário possuem para fazer valer os direitos

o intuito de estabelecer diretriz cuja finalidade foi a de pos-

dos, contudo, não é a regra.

da comunidade surda, ou seja, evidencia os entraves para a

sibilitar o referido acesso a exemplo das leis supracitadas.

concretização destes direitos.

Ocorre que, pela atual compreensão que a doutrina expres-

LIBRAS, porque a sua língua natural é a Língua Portuguesa.

Um exemplo de medida afirmativa foi a criação da Cen2. DIREITOS BÁSICOS NA RELAÇÃO DE CONSUMO

tral Carioca de Libras, pela Prefeitura Municipal do Rio de

Nas lojas do comércio local, os surdos, por falta de aten-

sa, o acesso à justiça deve ser entendido de forma mais am-

Janeiro, viabilizando informação, tradução, guia-interprete

dimento que seja compreensível para eles, deixam de reali-

pla do que o simples fato de estar positivado em uma norma.

Segundo José Afonso da Silva apud Pedro Lenza, diz

e curso de Libras, ocasionando a acessibilidade dos serviços

zar a compra. Segundo relatos, várias vezes surdos foram

É preciso que os referidos empecilhos não sejam encon-

que a Constituição Federal de 1988 erigiu os consumidores

públicos não só em eventos, como também em acompanha-

mal atendidos em lojas, ou eram simplesmente ignorados

trados ou ao menos minimizados na prática, razão pela qual

à categoria de titulares de direitos constitucionais funda-

mentos nos atendimentos médicos, jurídicos, entrevistas

pelos vendedores. Quando davam a sorte de encontrarem

se propôs a pesquisar o referido tema, tendo por motivação

mentais (LENZA, Pedro. 2011). No entendimento da dou-

de trabalho, entre outros. No Estado do Espírito Santo, falar

um atendente atencioso, não adiantava muito já que não se

contribuir para a comunidade local na reflexão dos proble-

trina majoritária, a defesa do consumidor é elevada à condi-

sobre LIBRAS fora da área da educação é quase um tabu. Há

conseguia realizar a comunicação.

mas que permeiam a sociedade moderna, bem como servir

ção de princípio de ordem econômica.

servidores que nem sequer conhecem o significado da sigla,

Em outros casos, compras já deixaram de ser feitas

como impulso para a discussão de medidas que tenham por

muito menos compreendem a necessidade e o direito que o

pelos surdos por não conseguirem ter certeza sobre a qua-

finalidade alterar o atual quadro da realidade dos surdos

surdo tem de se comunicar em sua língua natural.

lidade do produto e outras características, já que o atendi-

nas relações de consumo na municipalidade.

O art. 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) estabelece as normas de proteção consumeristas

mento não foi feito de forma acessível a ele.

como de ordem pública e interesse social, o juiz deve apreciá

Desde o atendimento em lojas até o acesso ao PROCON

-las de ofício. Segundo Elizabeth Nantes Cavalcante, o CDC

ou as vias judiciais, os consumidores surdos enfrentam

Tais situações fomentam para o surdo sua exclusão

passou a disciplinar as relações que antes eram regidas por

grandes dificuldades, procurando ultrapassar barreiras im-

das relações sociais, e impossibilitam sua identificação

normas esparsas pela falta de uma legislação específica. A

postas a eles, das quais os ouvintes nem conseguem identi-

como cidadão de direitos, já que não é reconhecido como

efetivação da proteção consagrada pelo Código proporcio-

ficar por não estarem a par da realidade do surdo.

tal, tendo em vista a não obtenção da efetividade destes
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3_ Mora em Linhares há quanto tempo?
PP_ Nasci aqui.
4_ Como é o atendimento no comércio local e quais as principais dificuldades enfrentadas por você?
PP_ Não há acessibilidade. Quando vou em alguma loja tenho que ficar escrevendo o que eu quero, mas isso é muito ruim pois
não dá pra detalhar algumas palavras. O surdo muitas vezes não entende o que o atendente diz e fica dependendo de outras
pessoas para realizar as compras. Não por falta de capacidade, mas sim por falta de acessibilidade, pois não há comunicação
adequada.
5_ Você já deixou de comprar algo por não conseguir saber como era o produto em relação a qualidade e preços?
PP_ Sim. Sempre acontece isso, fico com medo da qualidade do produto e resolvo não comprar . Essas situações geram baixo
estima por não conseguir resolver minhas coisas de forma autônoma.
6_ Como você se sente em relação aos seus direitos como consumidora?
PP_ Me sinto impedida de exercê-los. Me sinto com uma grande baixo estima em relação a isso. Em alguns lugares as pessoas
tem até medo de se comunicar com a gente, ignoram a presença dos surdos na loja. Somente em poucos casos o vendedor
tenta se comunicar mas também não resolve nada e constantemente temos eu desistir da compra.
7_ Você já foi alguma vez ao PROCON? Conseguiu ser atendida?
PP_ Sim. Quando algum surdo precisa ir até lá leva alguém por conta própria para ajudar na comunicação. O problema é ter
que depender da disponibilidade de outras pessoas, ficar sempre dependendo de favores dos outros.
8_ Qual a sua sugestão para o atendimento aos surdos no comércio de Linhares?
PP_ Penso que o CDL poderia ofertar um curso básico para profissionais dos setores, e também deveria ter um intérprete de
LIBRAS à disposição do PROCON para quando precisasse realizar atendimento dos surdos.
9_ Quais dificuldades que outros surdos já tiveram e compartilharam com você?
PP_ Uma amiga queria cancelar um plano pós-pago mas as cobranças continuavam vindo e os intérpretes precisaram ficar
ligando pra operadora por 01 (um) ano pra ela, até que ela entrou na Justiça pra resolver. Recentemente uma outra amiga
precisou entrar na Justiça contra uma empresa que lhe vendeu um tablete sem câmera frontal mesmo depois de ela pessoalmente ter escolhido na loja um tablete que continha o acessório. No dia seguinte à compra ela tentou trocar na loja mas
não quiseram efetuar a troca, então ela precisou abrir uma ação contra eles. No dia da audiência ela havia indicado uma
interprete para ser intimada pela justiça pra vir com ela na audiência porque lá no fórum não tem ninguém que fale LIBRAS.

Dentro da metodologia utilizada neste artigo, a pesquisa de campo contou com entrevistas aos Magistrados Fernando Cardoso Freitas e Wesley Sandro Campana dos Santos, Juízes de Direito em exercício nos !º e 2º Juizados Especiais Cíveis da
Comarca de Linhares, cujos roteiros de entrevista, realizadas em 10 de outubro de 2014, estão dispostos no apêndice A.
Compôs ainda a pesquisa de campo entrevista realizada em 24 de outubro de 2014 com a Instrutora de LIBRAS Poliana de
Souza Provetti, que encontra-se transcrita no apêndice B.
APÊNDICE 1 – Roteiro de Entrevistas
1-Qual o tipo de contato que V. Exa. Tem com a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais?
2-Quais experiência já teve com surdos desde que se tornou Juiz?
3-Como é a realidade do atendimento destinado ao surdo no Fórum de Linhares?
4-Como V. Exa pensa que deveria ser este tratamento?
5-V. Exa. Já recebeu algum tipo de treinamento ou orientação sobre como proceder em uma situação na qual o surdo integrasse a lide?
6-Qual conclusão o M. Juiz chega em relação ao atendimento dos surdos no judiciário?
APÊNDICE 2 - Entrevista Transcrita
1_Há quanto tempo você é surda?
PP _ Desde o nascimento.
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GESTÃO DO TRABALHO

SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS COLETIVOS

-prima dos processos de análise e intervenção no âmbito

de poderes e saberes” (BRASIL, 2010, p. 09). Os modos mais

da atuação dos trabalhadores. É o conflito que expressa

tradicionais e tecnocráticos de se pensar o trabalho em rede

DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE TRABALHO DE

certos efeitos dos modos hegemônicos de organização dos

tem gerado alguns desafios importantes para esse grupo.

processos de trabalho. Aprender a lidar coletivamente com

O primeiro desafio estaria relacionado com certa “falta”

ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TJES

os conflitos (e não excluí-los) permite que se produzam ou-

de entendimento acerca dos atores, serviços e políticas que

tras experiências e outros sentidos para as atividades, nas

compõem a rede de proteção psicossocial. “Quem faz parte

quais surgimos como sujeitos trabalhadores. Nem a ver-

dessa rede?”, “Há uma rede da qual o TJES faz parte e outra

ticalização das hierarquias duras, nem a horizontalização

externa?”. O segundo desafio refere-se à ausência de espa-

Fabio Hebert da Silva , Filipe dos Santos Xavier , Gilead Marchezi Tavares , Katia Cristina

dos corporativismos fragmentadores. Mas, uma transver-

ços de pactuação com os atores “externos” ao TJES. Desafio

Duarte 4, Michelle Carvalho Curado5 e Rossana Amorim Pontes6

salidade, como embaralhamento desses códigos e sobreco-

que está fortemente articulado ao anterior e que termina,

dificações do modo de produção capitalista (GUATTARI,

por um lado, por gerar sobretrabalho, uma vez que, a mes-

2004; LOURAU, 2004).

ma atividade é realizada mais de uma vez, dependendo da

1

2

3

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO DO TRABALHO

instituição a qual o técnico esteja vinculado; e, por outro,
O objetivo deste artigo é apresentar o trabalho desenvolvido em um grupo constitu-

A descoberta da transversalidade é descoberta de

por ampliar a fragmentação da atenção psicossocial. E por

conflitos, porque lugar das resistências do não-

último, a ausência de espaços “internos” para realização de

dito. O poder vive e se nutre de escondido, de não

análises coletivas dos processos de trabalho ou mesmo com-

dito: portanto, na maior parte das vezes, é muito

partilhamento de experiências, que dificulta enormemente

difícil revelar, ou deixar que outros revelem, essa

a troca de estratégias para lidar com as questões relaciona-

e compartilhar alguns desses desafios metodológicos e éticos que tem atravessado as

familiaridade, essa vinculação com o poder. (AL-

das ao trabalho cotidiano no TJES.

discussões desse coletivo. Além de viabilizar o compartilhamento das estratégias que

TOÉ, 2004, p. 1337)

ído por psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo (TJES) e por professores e pós-graduandos da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). O grupo vem abordando questões acerca das dificuldades encontradas
pelos profissionais do TJES no que tange ao processo do trabalho e os impactos que
essas questões trazem à saúde dos mesmos. O presente artigo, permiti-nos explicitar

se apresentam como alternativa de atuação frente às dificuldades que encontramos
em nosso ambiente de trabalho. Evidenciamos o caráter transformador do grupo por
se tratar de um espaço diversificado e de desenvolvimento coletivo de novas formas de
pensar o processo de trabalho.
Palavras-chave: Processos de trabalho; Rede; Apoio Institucional; Transversalidade.

1 INTRODUÇÃO

A partir desse campo problemático, com suas questões
e atravessamentos, inaugura-se para nós a possibilidade

Trabalhar na perspectiva da transversalidade implica
dessa forma, a criação de arranjos concretos que possibili-

de experimentar outras práticas, de produzir um giro na
dinâmica do real.

tem as análises coletivas dos processos de trabalho.
O presente artigo, então, permiti-nos explicitar e com-

2 DESENVOLVIMENTO

partilhar alguns desses desafios metodológicos e éticos
que tem atravessado as discussões desse coletivo. Além de

2.1 O CONTEXTO DAS ATIVIDADES E O CAMPO

viabilizar o compartilhamento das estratégias que se apre-

PROBLEMÁTICO

sentam como alternativa de atuação frente às dificuldades
que encontramos em nosso ambiente de trabalho. Eviden-

O objetivo deste artigo é apresentar o trabalho desenvolvido em um grupo constituído por psicólogos e assistentes

ciamos o caráter transformador do grupo por se tratar de

sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e por professores e pós-graduandos da Universidade Fede-

um espaço diversificado e de desenvolvimento coletivo de

ral do Espírito Santo (UFES). O grupo vem abordando questões acerca das dificuldades encontradas pelos profissionais do

novas formas de pensar o processo de trabalho.

TJES no que tange ao processo do trabalho e os impactos que essas questões trazem à saúde dos mesmos. A proposta para

Tal processo de construção possibilita que as práticas

realização de encontros sistematizados surgiu das discussões realizadas em 22 de agosto de 2014, no Fórum de Psicólogos e

dos trabalhadores do TJES, permeadas por fragmentações,

Assistentes Sociais do TJ, que contou com a participação dos professores Gilead Tavares e Fabio Hebert. A partir de questões

possam ser visibilizadas e redirecionadas de forma coleti-

que surgiram nesse encontro, pactuamos a experimentação de um grupo de trabalho, que se reuniria mensalmente.

va. Sabe-se que o movimento de fragmentação deve ser en-

O convite para participação no grupo se estendeu a todos os profissionais da área psicossocial que atuam no TJES, o que

tendido na própria dinâmica de sociedade na qual estamos

permitiu o envolvimento de atores de diversos setores, com atuação em diferentes temáticas, distintos referenciais teórico-

implicados. No entanto, à medida que se busca entender o

conceituais e formas de organização do cotidiano de trabalho. Assim, a multiplicidade se apresenta como uma característica

espaço de trabalho de forma coletiva, sob certa perspectiva

importante deste grupo e tem como uma das principais apostas a criação coletiva de outros modos de atuação e organização

de rede, possibilita transformar e conhecer os modos hege-

dos processos de trabalho, não limitadas a uma única linhagem teórico-metodológica (LOURAU, 1993).

mônicos de organizar os processos de trabalho.

Busca-se produzir, coletivamente, um arranjo que nos facilite o mapeamento das questões e ações que estejam sob a

A noção de rede com a qual trabalhamos, extrapola a

“governabilidade” dos atores; a criação de estratégias de ação que visem a produção de redes; e, a produção de habilidades

concepção de redes de serviço ou pontos de atenção. Não

coletivas para lidar com os conflitos. Sobre esse último ponto, é importante ressaltar e afirmar o conflito como matéria

significa nem que os pontos de atenção não sejam importantes, nem que em um território que possua um número

1 Psicólogo, mestrado em Psicologia (UFF), doutorado em Educação (UFES); Professor do Departamento de Psicologia/UFES e do Programa de Pós-graduação em
Psicologia Institucional/UFES; fabiohebert@gmail.com; telefone: (027) 999246286.
2 Assistente social, MBA em Gestão do Conhecimento, Tribunal de Justiça do Espírito Santo; filipesx@yahoo.com.br; 99924-4641.
3 Psicóloga, mestrado em Psicologia (UFES), doutorado em Psicologia (UFES); Professora do Departamento de Psicologia/UFES e do Programa de Pós-graduação em
Psicologia Institucional/UFES; gileadmt.2014@gmail.com; (027) 9992990488.
4 Psicóloga, Especialização em Psicologia Clínica em Psicoterapia na Abordagem Centrada na Pessoa e na Psicoterapia Existencial (Instituto Aretè e Faculdade Unida),
Especialização em Psicologia Jurídica (UNIARA), Analista Judiciária - Apoio Especializado - Psicologia (TJ-ES)
5 Psicóloga formada pela UFES e servidora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, atuando na equipe multiprofissional da Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de
Itapemirim. chellecurado@gmail.com; telefone: (027) 98814-9947.

grande de pontos de atenção/acolhimento exista efetivamente uma rede. Uma rede é um arranjo concreto e dinâmico, que efetiva a transversalização das relações e a produção
de “nós” que “ocorrem entre diferentes atores, serviços, movimentos, políticas num dado território – ou seja, a rede heterogênea [...]. É ela que pode produzir diferenças nas distribuições

que se reúne mensalmente com o principal objetivo de constituir espaços de análises coletivas dos processos de trabalho. Busca-se identificar e analisar situações desafiadoras
do processo de trabalho, as práticas e encaminhamentos
dos trabalhadores perante tais questões.
Um ponto fundamental neste grupo é a possibilidade
de pensarmos modos de funcionamento de forma cogerida,
a partir das expectativas dos participantes, dos desafios
concretos que constituem o fazer cotidiano dos psicólogos
e assistentes sociais e de um arcabouço multirreferenciado,
constituído entre outros, por contribuições da Análise Institucional de linhagem francesa.
A metodologia para o funcionamento do grupo encontra-se contínua construção, sendo pautada pelo engajamento voluntário dos participantes, que trazem para os
encontros, temáticas relacionadas aos desafios do cotidiano de trabalho no TJES.
Busca-se promover um ambiente de integração e
cogestão que possibilite a participação efetiva, a circulação
da palavra e, sobretudo, a coconstrução de novos arranjos
para as práticas cotidianas. Tem sido possível, desse modo,
recolocar a questão sobre a importância de um saber acadê-

6 Assistente Social, Tribunal de Justiça do Espírito Santo; ropontes@oi.com.br; (028) 998858310.

7 LOURAU, R. Uma apresentação da Análise Institucional. In: Altoé, Sonia (org).
René Lourau: Analista Institucional em tempo integral. – São Paulo: HUCITEC,
2004.
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A possibilidade desse apoio institucional se concretiza,
como afirmado anteriormente, em um grupo de trabalho

mico que efetivamente componha com um saber produzido
na experiência de trabalho.
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São frequentes nos encontros, falas que expressam um

planejamento dos encontros seguintes. Entendemos o que

município. O desconhecimento das funções das instituições

contexto de fragmentação dos processos de trabalho; as

o planejamento das ações do grupo deve estar articulado di-

que compõem a rede de proteção também estão presentes.

assimetrias comunicacionais e das relações de poder; o en-

retamente com as possibilidades de avaliação coletiva pelo

A percepção dos trabalhadores das instituições mu-

saúde dos profissionais. Ao se discutir novas interfaces para

tendimento de rede como ponto de atenção; poucos espaços

próprio grupo. Assim, não é preciso esperar a finalização de

nicipais e estaduais de que os técnicos do TJES trabalha-

compreender a potencialidade de melhorias nos espaços de

para troca de experiências e pactuação com outros atores

uma “etapa” para que o grupo conduza redirecionamentos

riam como fiscalizadores das atividades realizadas nos

trabalho e a execução de suas demandas, analisa-se, ime-

de instituições estaduais e municipais; a cobrança por ela-

que se façam necessários durante o processo. O planejamen-

municípios também aparece. Verifica-se um ponto em co-

diatamente, a consequência dos impactos de tais melhorias

boração de relatório e pareceres em curto espaço de tempo.

to, avaliação, encaminhamentos e redirecionamento das

mum entre todos os apontamentos: a ausência de espaços

na qualidade de vida dos trabalhadores e sua relação com o

ações são realizados durante o processo.

de pactuação com os atores “externos” ao TJES. Muitos

ambiente de trabalho.

Quando pensamos sobre a qualidade dos serviços,

Há de se perceber a relação direta existente entre o
trabalho de discussão coletiva do processo de trabalho e a

essas questões tendem a acarretar a automatização e bu-

setores de atuação psicossocial do TJES, CAM`s (Central

Ciarallo (2011) chama a atenção para o lugar de poder

rocratização das ações, a fim de cumprir os prazos, com

de Apoio Multidisciplinar), notadamente em municípios

do psicólogo (e também do Assistente Social, em nosso

baixa capacidade de realizar intervenções e reflexões acerca dos casos acompanhados. Muitas vezes, devido ao tempo escasso, a atuação se torna mais focada na elaboração
de documentos e pareceres, o que prejudica uma análise
da demanda e o acolhimento das pessoas que trazem suas
questões ao judiciário.
A atuação voltada para essa dimensão meramente
técnica e burocrática dos processos e dos atendimentos
de prazos, tendem a trazer sofrimento aos trabalhadores,
pois a atividade de trabalho está limitada à elaboração de
laudos e pareceres. Como se o trabalho pudesse ser resumido a essas tarefas.
Dessa forma, perde-se a dimensão de que o trabalho é
tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se deixa de fazer,
são as escolhas que tomamos em nosso cotidiano e está
além do que é demandado pelas chefias (CLOT, 2010). Pensar o trabalho realizado apenas sob a perspectiva quantitativa de entrega de processos coloca de lado todo o esforço
empreendido em diferentes espaços, não fornecendo visibilidade àquelas atividades essenciais que são realizadas,
como reuniões para discussão de casos entre a equipe,
participação em reuniões visando a articulação da rede de
proteção, encontros para elaboração de fluxos e procedimentos para setores, etc.
Mediante o excesso de demandas no cotidiano de trabalho, verifica-se a ausência de oportunidades, em âmbito
interno e coletivo, para verificação, análise e encaminhamentos das questões que se mostram como problemas con-

2.2 AS QUESTÕES COTIDIANAS
As determinações judiciais para a elaboração de pareceres, no viés do Direito, visam a produção e articulação de elementos técnicos que auxiliem o magistrado na
tomada de decisões. A atuação dos profissionais da área
psicossocial está circunscrita a demandas momentâneas,
à análise de situações vividas e também à certos modos de
funcionamento do judiciário. Os encaminhamentos, dessa forma, mudam de rumos, de acordo com as situações
provisórias e contextos únicos e complexos. Inclusive,
devido à grande demanda e a demora na tramitação dos
processos, pode haver uma defasagem significativa entre
a ocorrência do fato e a intervenção, podendo a situação já
não corresponder mais às análises iniciais, muitas vezes
com prejuízos para os sujeitos envolvidos.
Trabalhando de forma individual e sem a possibilidade

do interior do estado do Espírito Santo, tiveram sua atu-

caso), por exemplo, pois, não se pode negar que há certa au-

ação iniciada em 2012, ou seja, as atividades vinculadas

tonomia em sua atuação no sentido de um poder de mudar

ao judiciário eram realizadas por equipes técnicas muni-

rumos a partir de um relatório. A autora nos diz que “sabe-

cipais ou estaduais. Isso explica, em parte, o posiciona-

mos o poder que um relatório psicológico tem” (p. 101). Mas

mento conflituoso de algumas equipes que entenderam a

tal poder traz angústia a muitos profissionais, pois gera res-

atuação dos profissionais do TJES como interferência em

ponsabilidade sobre a vida e o futuro do usuário. Somado a

seus processos de trabalho ou como agentes de fiscaliza-

isso, não se pode prever as repercussões futuras do que fa-

ção das atividades executadas.

lamos ou escrevemos em um relatório, mesmo porque o que

Outro fator que compromete a interação entre os pro-

comunicamos pode ser entendido de forma diferente pelos

fissionais do TJES com os das instituições municipais e

operadores do Direito. E o usuário também percebe esse po-

estaduais é a quantidade de instituições envolvidas, in-

der, e não raras vezes essa percepção lhe dificulta confiar no

dependente do local de atuação, quer seja os municípios

profissional que o atende.

que integram Grande Vitória quer seja os municípios do

Outro ponto importante - embora a demanda insti-

interior. A criação de espaços de interlocução com os ato-

tucional a que a equipe psicossocial deve responder seja a

res “externos” é um desafio para os profissionais da área

do Juiz, a intervenção é feita com o usuário, mas este de-

psicossocial do TJES.

manda uma atuação do magistrado, e não do psicólogo ou

Pode-se apontar também a escassez de tempo disponí-

do assistente social. Cabe ao técnico transformar uma de-

vel para a interlocução frequente entre os diversos atores da

manda do Juiz (o direito violado), em uma demanda psico-

rede, dificultando muitas vezes a discussão de casos entre

lógica (culpa, sofrimento por afastamento de um familiar

profissionais da própria equipe técnica do TJ. Entretanto,

a partir de um depoimento do sujeito, etc.), por exemplo.

não pode haver apenas a mera transferência, de um ator

Entretanto, não é raro que o Juiz peça aos profissionais

para outro na rede, de responsabilidades sobre um caso.

das equipes psicossociais que no relatório, indiquem qual

Desse modo, torna-se importante pensarmos como essa

deve ser a sua decisão. O que muitas vezes expressa certa

rede pode ser parceira, sendo possível acioná-la caso já te-

desresponsabilização. Entretanto, entendemos que o po-

nha estudo do caso ou atendimento aos sujeitos que fazem

der de decisão do magistrado é inseparável da responsabi-

parte de um processo. Assim, é preciso refletir do modo

lembrando que cada profissional tem sua visão da situ-

lidade sobre os impactos na vida do sujeito. O profissional

como nos inserimos na rede, mas para o modo como temos

precisa ter clareza daquilo que não deve fazer, mas muitas

ação em análise, sua postura, seus critérios, seus con-

efetivamente produzido rede.

vezes é pressionado pelo magistrado, que se coloca em po-

de experimentar análises coletivas dos processos de trabalho - que expressa as concepções de gestão do trabalho - o
trabalhador vive o sentimento de solidão nas atividades cotidianas. Uma questão a ser notada é que este sentimento
individual de solidão na execução do trabalho é, ao mesmo
tempo, um sentimento coletivo. Isto é, tal sensação é percebida por todos os integrantes da equipe.
Campos e Costa (2004) ressaltam que devemos levar
em conta o aspecto subjetivo da avaliação psicossocial,

ceitos e preconceitos, abordagem teórica, que influen-

A criação de grupos de trabalho com participação dos

Salientamos que propostas de melhorias, muitas

ciam sua atuação. Não há ação neutra nem perspectiva

diversos atores da rede para a discussão das dificuldades e

Conseguir alterar o modo como tais relações se estabe-

vezes, dependem de alterações no arranjo no próprio

independente do ponto de vista do observador. Por isso

desafios encontrados na integração e articulação entre os

lecem, a partir do âmbito de nossas governabilidades tem

método utilizado pelas equipes no desenvolvimento de

as discussões entre equipes e entre trabalhadores da

profissionais, visando pensar em melhorias no funciona-

sido também um desafio importante. Porém, tais relações

suas atividades. Muitos obstáculos que hoje se revelam

mesma área se tornam necessárias, pois, possibilitam

mento, na articulação e na integração seria uma forma de

precisam ser pensadas nesses espaços coletivos, ajudando

na execução das atividades poderiam ser eliminados caso

emergirem múltiplas vozes e outros olhares sobre as ati-

dar início a esse diálogo.

dessa forma o trabalhador, para que não tenha que resistir

houvesse uma cultura de análise coletiva dos processos

vidades realizadas cotidianamente.

cretos dos processos de trabalho no TJES.

As análises coletivas corroboram também para iden-

sição hierarquicamente superior.

sozinho à pressão do Juiz.

de trabalho, com a perspectiva de “pôr em prática” novos

Grande parte da demanda encaminhada à área psi-

tificar, qualificar e nivelar as reais dificuldades que im-

Outro aspecto da atuação no Judiciário com que os pro-

modos de organizar o trabalho em rede. Convive-se em

cossocial do TJES possui histórico de intervenção por

pactam na qualidade do trabalho executado, com possi-

fissionais se deparam e que tem sido tema dos encontros do

um ambiente coletivo de trabalho, mas que, na prática,

profissionais correlatos em instituições municipais e/ou

bilidade de se priorizar os encaminhamentos, que seriam

grupo de trabalho, é o fato da demanda para o trabalho do

tende a ser solitário e automatizado. Entretanto, apesar

estaduais. Tal fato pode ser caracterizado como agregador

ao mesmo tempo, outro modo de se trabalhar. Simulta-

técnico ser apenas uma demanda do juiz e não do usuário.

dessa escassez de espaços de discussão, acreditamos que

e enriquecedor do trabalho dos profissionais do TJES, uma

neamente, estas análises podem promover a desmistifi-

Nesse sentido, Napoli (2011) defende que é tênue a de-

na contramão de certo cenário de fragmentação, muitas

vez que podem contribuir para uma análise mais aprofun-

cação de algum tipo de trabalho pode acontecer sem ser

marcação entre ser subserviente à demanda jurídica, tendo

ações interessantes já são desenvolvidas e o grupo de tra-

dada dos contextos singulares das famílias e dos outros

em rede ou que poderia ser fruto do método individual de

que apresentar uma resposta, e estar preparado para res-

balho tem sido um espaço que amplia a visibilidade des-

grupos em que os sujeitos estão inseridos. Por outro lado,

trabalho ou da própria equipe. Os conflitos e questões, a

ponder a tal demanda. Inclusive a autora diz que “a deman-

sas ações, potencializando-as.

a temática da constituição da rede é premente. Há relatos

partir das análises coletivas dos processos de trabalho,

da é algo ao qual nem sempre se diz não ou sim, demanda

A cada encontro, busca-se fazer a restituição das pro-

de que a distância física da rede de proteção dificulta tal

deixam de ser inviabilizadoras do trabalho para se tor-

é algo que se trata” (NAPOLI, 2011, p. 91). Entretanto, os

duções e encaminhamentos do grupo, bem como fazer o

interação e intervenção em realidades diferentes, em cada

nar, matéria-prima desse mesmo trabalho.

profissionais da área psicossocial são convocados a apresen-
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GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

PSICÓLOGOS DO TJES

tar uma resposta que subsidie a decisão judicial. Assim, Ciarallo (2011) chama nossa atenção para a necessidade de pensar
em uma forma de diálogo entre profissionais de áreas diferentes, pois não se pode aplicar conhecimentos com subserviência, de forma que possa haver um diálogo mais assertivo, que tente delimitar campos do conhecimento que precisam ser
respeitados.

“A LEI MARIA DA PENHA NÃO FEZ NADA POR MIM”:
CONSIDERAÇÕES SOCIAIS SOBRE A LEI 11.340/2006

Finalizar um processo judicial não significa resolver de uma vez por todas os conflitos, mas produzir em rede modos de
lidar com as questões concretas. Entretanto, devido à grande demanda e prazos curtos para a resposta, o trabalhador corre

Emilly Marques Tenorio1

o risco de trabalhar para atender as demandas, mostrar-se produtivo, adequar-se às condições de trabalho, às rotinas, ao
“pragmatismo” da Justiça, e não pensar sobre o sentido e a finalidade do trabalho que desempenha (CIARALLO, 2011). A

EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

autora afirma que, embora haja também um sofrimento gerado pelas condições de trabalho é preciso buscar estratégias de
O objetivo deste artigo é expor algumas considerações breves, para além da abordagem

empoderamento, a partir de uma articulação coletiva para seguir adiante e promover a transformação social.

estritamente jurídica, quanto à complexidade do fenômeno da violência contra a mulher,
que não é exclusivo da sociedade capitalista, mas nela encontra um terreno fértil para se

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

reproduzir. Adota uma postura crítica ao tratamento judicial do enfrentamento à violência, especificamente a doméstica e familiar contra a mulher, a qual possui, no Brasil, uma
legislação específica. Pretende fornecer elementos iniciais nesta reflexão para fomentar

Temos conseguido, coletivamente, produzir análises e encaminhamentos, objetivando compreender, posicionar as te-

ações que superem a lógica dicotômica punitiva/impunitiva do judiciário, centrando sua

máticas trabalhadas neste artigo em relação às questões concretas que dizem da organização dos processos de trabalho no

análise na proteção social da mulher e na busca por ampliar espaços para construção de

TJES. Tal prática possui o intuito de identificar coletivamente a dimensão processual das questões apresentadas. E nessa di-

“práticas de liberdade” de toda forma de opressão.

mensão processual encaminhar ações que sejam efetivamente outro modo de trabalhar, com foco nas ações cotidianas e no
  Palavras-chaves: violência contra a mulher, proteção social, políticas públicas, judiciário.

mapeamento de parceiros institucionais. Aquilo que era inviabilizador do trabalho passa a ser, lentamente, matéria-prima
do nosso trabalho, como dito anteriormente.
Além disso, os atores que compõe o espaço do grupo, na medida em que reconhecem a potencia desses encontros como
dispositivo de produção de mudança e movimento, trazem outra qualidade e outros problemas para pensarmos a gestão

INTRODUÇÃO

dos processos de trabalho tanto para o Fórum de assistentes sociais e psicólogos, quanto para o próprio trabalho no TJES.
A relevância de apresentar o que o grupo de trabalho vem desenvolvendo ao longo dos meses, estabelece também uma
demarcação dos produtos do trabalho dos técnicos, que por vezes e diante do imediatismo das demandas, torna-se invisível.
Por fim, os técnicos começam a apontar para algumas pistas sobre as mudanças que já podem ser observadas, a partir
da participação no grupo de trabalho. Há indicações de mudanças qualitativas no encaminhamento de processos na experimentação de reuniões de equipe, em lugares onde as demandas eram atendidas apenas individualmente.
O trabalho tem sido viável e interessante, porque por um lado, temos sido capazes de criar condições para que o próprio

A escolha teórico-metodológica para a construção deste artigo tem capilaridade na inserção da autora como assistente
social no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no qual, dentre outras matérias, atende as situações tipificadas na
Lei 11.340/2006, além das experiências coletivas abordadas na comissão de violência doméstica e familiar contra a mulher
do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJES2.
O título do artigo advém da fala de uma das usuárias atendidas pela autora, que marcou sua trajetória no atendimento
às mulheres em situação de violência e suas reflexões sobre os limites da legislação e da própria instância judicial no enfrentamento à esta expressão da questão social.

grupo consiga incluir na pauta das discussões os conflitos e as naturalizações relativas ao trabalho real; e por outro, temos

A afirmativa da usuária problematiza suas necessidades concretas para superação da violência e sua narrativa é de-

sido capazes de pensar juntos e encaminhar ações e estratégias que estejam dentro do escopo da governabilidade do grupo.

marcada pela sua condição de classe, uma mulher pobre, e de geração, uma mulher idosa. Cabe pontuar que tal situação

Este último ponto é fundamental para que os atores envolvidos no processo tenham acesso, de modo mais imediato, aos

desencadeou problematizações sobre a efetividade da intervenção legal no enfrentamento a violência, principalmente

produtos e transformações geradas por essa nova organização do trabalho.

quando a mesma está entrelaçada a outros demarcadores sociais da desigualdade e da opressão como as categorias de
classe, geração, raça/etnia.
É comum ouvirmos que a violência contra a mulher “não tem classe, não tem cor, não tem idade”, isto é, em parte, real.
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as questões vivenciadas por mulheres fossem iguais, como se existisse uma “mulher universal” e ainda, como se a superação

Precisamos ter cuidado com a homogeneização das opressões femininas e também com o culturalismo, como se todas
das desigualdades e poder entre homens e mulheres se circunscrevessem somente no âmbito da cultura. Para nós, estes dois
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elementos são desafios que perpassam o processo de alcance da emancipação da mulher vinculado ao processo mais amplo
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do debatemos a Lei Maria da Penha, não é apenas um dos eixos que atravessam este cenário na sociedade capitalista, e que,
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a supressão de toda forma de opressão seja alcançada, nos marcos de uma outra sociedade.

GUATTARI, F. Psicanálise e transversalidade: ensaios de análise institucional. – Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2004.
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de emancipação humana, livre de qualquer forma de opressão, que só poderia ser alcançado em uma outra sociedade, na qual
não há privilégios vinculados à classe, gênero e raça/etnia.
Esta premissa nos leva a problematizar se a ênfase dada à punitividade/impunidade, que aparece de forma central quanembora tal postura possa ser polêmica, nos pareça secundário na busca pela verdadeira emancipação social e humana, onde

1 Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ e mestranda do Programa de Política Social da
UFES. E-mail: emillypmarques@gmail.com

NAPOLI, C. B. In: Psicologia em interface com a justiça e os direitos humanos. Brasília: Conselho Federal de Psicologia. 2011.

2 O Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJES (FASP) é um espaço de organização coletiva, com objetivos técnicos, éticos e políticos, que existe desde 2005,
primeiramente composto somente por assistente sociais, agregando os psicólogos em 2013. Diante de tantas frentes de trabalho começou a se descentralizar em
comissões temáticas neste mesmo ano, sendo uma delas sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
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Destacamos porém que a Lei 11.340/2006 constitui-se
um importante marco, principalmente no que se refere a visibilidade da violência contra a mulher e a gravidade da mesma. Por meio do denuncismo/publicização, coloca o poder da
mulher em movimento3 e expõe as diversas formas de violência que a mulher pode sofrer, desnaturalizando tais ações.
O SISTEMA PATRIARCAL-RACISTA-CAPITALISTA E
SUAS INFLEXÕES NA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
“Todo crime é social”4
Como a violência contra a mulher se conecta com a
dimensão mais ampla da realidade social? Mesmo com os
(pequenos) avanços das políticas públicas para mulheres
porque a violência ainda é tão persistente? De acordo com
Saffiotti, “a desigualdade longe de ser natural, é posta pela
tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes
envolvidos na trama de relações sociais”(1999, p. 82), portanto precisa ser analisada a partir da sociedade em que se
vive, no caso, a sociedade patriarcal capitalista, fundada na
busca pela reprodução ampliada do capital e na complexa
divisão social do trabalho, na preservação da propriedade
privada e do patrimônio, e nas relações de poder entre classes e entre homens e mulheres.
Lessa, referenciado em Engels (2012) ao analisar a sociedade primitiva e a família comunal, destacando o trabalho como eixo fundante do ser social, aborda que os atos
violentos desta sociedade baseavam-se na luta por recursos
escassos, uma violência individual e não de classe. Nesta o
exercício da autonomia pressupunha a divisão de tarefas e
os indivíduos eram livres para executá-las. Por isso, conclui
que “a gênese do trabalho explorado e, também a gênese das
classes sociais” (2012, p.21).
A violência é inerente a sociedade de classes. Para Engels (2012), a opressão da mulher, a centralidade da propriedade privada e o Estado caminham juntos na manutenção
da sociedade capitalista. O autor expõe que nas sociedades
gentílicas primitivas, tudo era gestado coletivamente e partilhado: “Todas as querelas, todos os conflitos são dirimidos
pela coletividade a que concernem, pela gens ou pela tribo,
ou ainda pelas gens entre si. (...) Todos são iguais e livres,
inclusive as mulheres” (2012, p. 124). Porém, com a separação entre público e privado, ocorre a negação do espaço
socializado mais amplo para as mulheres5.

Portanto, a opressão da mulher é atravessada por valo-

para além da esfera psicológica, construindo uma crítica ética e

Antes de adentrarmos na área sociojurídica, consideramos

res da sociabilidade burguesa: a privatização do cuidado, a

social por uma transformação radical da sociedade capitalista.

relevante apresentar alguns elementos referentes ao Estado

multiplicidade de funções, o individualismo. Com o desen-

Destes casos narrados, três são de mulheres, expondo a

volvimento das forças produtivas, a divisão sexual do traba-

dominação patriarcal e as relações familiares centradas no

Autores clássicos, dos séculos XVII e XVIII, como

lho tornou-se extremamente relevante, principalmente na

poder masculino, que oprimem o amor livre e os direitos de

Hobbes, Locke e Rosseau, expõem uma visão contratualis-

esfera da reprodução social, que está diretamente vinculada

escolha da mulher. Uma das histórias do séc. XIX, aborda

ta da relação indivíduos/Estado. Apresentam divergências

a esfera da produção.

uma situação de cárcere privado e de escravização da mu-

quanto a motivação para que o contrato/pacto social seja

Cisne, embasada em Ávila, adotará o conceito de siste-

lher pelo marido, história que não se distancia de alguns

realizado e quanto a forma que ele é feito.

ma patriarcal-racista-capitalista para problematizar o mo-

casos contemporâneos. As outras duas referem-se direta-

Em linhas gerais, partem do princípio de que, antes da

delo atual de sociedade. Defende que gênero-raça-classe são

mente a opressão do corpo feminino, uma tratando-se da

formação das sociedades, as pessoas viviam um estado de

conceitos que se entrelaçam, tendo em vista que “a força de

virgindade, onde, contemporaneamente ainda existe uma

natureza, uma situação pré-social, e que neste estado havia

trabalho que se vende é indissociável do corpo que a porta, e

“dupla moral sexual” e o outra sobre o aborto, um dos temas

insegurança e morte, sendo necessário saírem deste estado

as suas formas de apropriação e exploração estão definidas

(ainda) de maior tabu pautados pelo movimento feminista.

natural e, voluntariamente, aceitarem a figura do Estado, que

não só pelas relações de classe, como também de ‘raça’ e de

Quanto à inserção da mulher na sociedade de classes,

4 Frase de um dos depoimentos que compõe o filme-documentário “Sem Pena”
que problematiza o sistema penal brasileiro.
5 Cabe destacar, novamente, que por não haver uma mulher universal, temos
que considerar os demais atravessamentos de opressões. As mulheres que
foram privadas do espaço público foram as mulheres brancas, já que as negras
sempre trabalharam, inclusive em ocupações subalternizadas e precárias. Nisto
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propriamente dito.

teria a responsabilidade de manter a paz e a ordem social.

Saffioti aborda que sempre existiu o trabalho feminino mes-

Neste debate sobre contrato social, Pateman (1993)

Para a tradição marxista, a propriedade privada é o marco

mo nas sociedades pré-capitalistas e, enquanto a família

irá problematizar que dentro deste contrato, existe uma

da luta de classes, portanto, precisamos compreender o capital

funcionou como unidade de produção, estas desempenha-

dimensão suprimida, silenciada, o contrato sexual. Critica

e o patriarcado como uma relação social em que os homens de-

ram um papel fundamental. Afirma ainda que as possibili-

que a teoria do contrato social é apresentada como uma his-

têm o poder, sendo a base estruturante da exploração e da

dades de integração da mulher variam em razão inversa do

tória da liberdade, da construção dos direitos individuais,

apropriação das mulheres. O direito do homem, transforma-

grau de desenvolvimento das forças produtivas:

mas que a liberdade ali exposta compreendia a dominação

‘gênero”. (ÁVILA apud CISNE, 2014, p. 68).

das mulheres, contemplando o direito político de poder do

se no direito sobre a mulher, sobre os filhos e filhas, sobre os

to pelas normas sociais, a execução do projeto de

No processo de individualização inaugurado pelo
modo de produção capitalista, ela contaria com
uma desvantagem social de dupla dimensão: no
nível superestrutural, era tradicional uma subvalorização das capacidades femininas traduzidas em
termos de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no
plano estrutural, à medida que se desenvolviam as
forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou
seja, perifericamente situada no sistema de produ-

dominação-exploração da categoria social homens

ção (SAFFIOTI, 2013, p.65,66)

escravos e todos os bens materiais ligados à produção:
No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou,
pelo menos, tolerância da sociedade para punir o
que se lhes apresenta como desvio. Ainda que não
haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescri-

exige que sua capacidade de mando seja auxiliada
pela violência (SAFFIOTI, 2001, p. 115)

Diante dos elementos sócio-históricos expostos podemos perceber que o crime da violência contra a mulher não

Com a criação da família monogâmica a obrigação sexu-

pode ser tratado de forma isolada. Ele possui dimensões

al e a subserviência feminina eram legitimadas no contrato

culturais, mas não se limita a estas. Articula-se à sociabi-

conjugal. Era necessário um controle sobre o corpo e a vida

lidade conservadora burguesa e legitima-se dentro deste

das mulheres com a monogamia feminina, já que a prole e

sistema, e para seu enfrentamento, precisamos enfatizar

seus cuidados (esfera de reprodução) estavam diretamente

que o privado é político e que a luta pelo fim da opressão da

ligada ao aumento da força de trabalho e da geração de ri-

mulher, também é a luta pelo fim da sociedade de classes.

queza (esfera da produção) e a legitimidade da filiação vinculava-se ao direito à herança e a perpetuação da família.
O jovem Marx (1846) ao utilizar relatos do arquivista po-

O FETICHE DA NORMA: PROBLEMATIZANDO A ÁREA
SOCIO-JURÍDICA6

licial Jacques Peuchet, analisa quatro casos de suicídio onde
tece críticas a sociedade burguesa e suas instituições privadas.

3 Wânia Pasinato destaca a relevância do sistema de justiça acolher esta demanda
diante das assimetrias de poder existentes “A decisão por denunciar a violência e
levar o caso à justiça representa, nessa abordagem, uma das formas das mulheres
exercerem o poder, colocando-o em movimento. São momentos em que as
mulheres falam de suas necessidades e de suas expectativas, apontam para as
soluções que esperam obter e mostram que é possível uma outra configuração na
distribuição do poder (PASINATO, 2006, p. 150).

GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

Nos comentários percebe-se que as quatro situações advêm
de angústias que são expressões das mazelas e opressões da
sociedade moderna. Sua compreensão deste ato extremo vai

já se percebe como as diferentes formas de opressão foram vivenciadas de formas
diversas pelas mulheres. Para saber mais do assunto, ver o interesse texto de Sueli
Carneiro “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina
a partir de uma pesquisa de gênero”. Disponível em: www.geledes.org.br. Temos
outras diversidades a serem contempladas como as mulheres heterossexuais
e lésbicas, as mulheres cis e trans, por exemplo. Em alguns momentos estas
diferenças, geram a necessidade de autoorganização para abarcar a análise destas
desigualdades e estratégias para seu enfrentamento.
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homem enquanto pai sobre os filhos e filhas e, posteriormente, do marido sobre a esposa.
Locke, por exemplo, aborda que o primeiro pacto voluntário da humanidade é o da sociedade conjugal, na qual homem
e mulher, com a principal finalidade da procriação, se unem
para produzir sua descendência comum e a perpetuação da espécie, necessitando portanto, armazenar bens para o futuro.
Este contrato, assegurando a procriação e a educação,
onde o homem é o mais capaz e forte para fornecer a opinião
final em casos de divergência, demonstra a hierarquização
dentro da família, no qual esposa, filhos, empregados e escravos eram subordinados ao chefe de família.
Numa outra perspectiva, a teoria marxista de Estado, alertará para o atrelamento das instituições estatais e
das funções do Estado na reprodução da ordem vigente e
na atenção dos interesses das classes dominantes. Mandel
(1977), ao expor a teoria marxista do Estado, abordará a
historicidade do Estado, tendo em vista que o mesmo nem
sempre existiu, e suas funções particulares.
Sobre a origem do Estado, atribui à divisão social do
trabalho. Alega que quando a mesma não é complexa, como
na sociedade primitiva, todos os membros exercem funções
sociais, não necessitando de uma instituição social particular com atribuições privativas, já que estas são compartilhadas pela comunidade. Com o desenvolvimento da divisão

Existem diversas perspectivas sobre o papel do Estado
e de suas instituições, sendo o poder judiciário, uma destas.

6
A categoria “campo sociojurídico” é adotada por Fávero como
sendo aquele que reúne “o conjunto de áreas em que a ação do Serviço Social
articula‐se a ações de natureza jurídica, como o sistema judiciário, o sistema
penitenciário, o sistema de segurança, os sistemas de proteção e acolhimento
como abrigos, internatos, conselhos de direitos, entre outros” (FÁVERO, 2013, p.
509). Borgianni aborda que primeiramente também utilizou o conceito de campo,
mas considera que a utilização de área é mais adequada, pois se trata de uma
área de atuação e também de produção de conhecimento (a área sociojurídica)
( BORGIANNI, 2013, p. 408). Como neste artigo não tratamos especificamente
da inserção do Serviço Social este espaço, apesar deste elemento atravessar suas
concepções teóricas, adotaremos a categoria área sociojurídica.
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social do trabalho e com a divisão da sociedade em classes,
cabe a uma minoria o exercício destas funções:
O Estado é um órgão especial que surge em certo
momento da evolução histórica da humanidade e
que está condenado a desaparecer no decurso da
mesma evolução. Nasceu da divisão da sociedade
em classes e desaparecerá no momento em que desaparecer esta divisão. Nasceu como instrumento
nas mãos da classe dominante, com o fim de man-
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ter o domínio desta classe sobre a sociedade, e de-

Marx ao analisar a mercadoria na sua obra mais madura

saparecerá quando o domínio desta classe desapa-

“O capital”, abordará o “fetiche da mercadoria”, no qual “as

recer. (MANDEL, 1977, p. 14-15)

coisas” são reificadas e dominam o homem, parecem dotadas
de elementos mágicos, conforme exemplifica Carcanholo:

Nesta perspectiva o Estado aparece em virtude das desigualdades entre as classes, das desigualdades de poder e pela
manutenção das mesmas. Podemos perceber, portanto, que se
utiliza de suas instituições para vigiar e controlar as normas
vigentes. De acordo com Mandel (1977) a função de decidir
conflitos é retirada da coletividade, como ocorria nas sociedades primitivas, e é atribuída a “uma instituição particular,
um corpo de juízes, separados da sociedade”. Portanto, nos
questionamos: Aplicar a lei é sinônimo de fazer justiça? Punir é igual a garantir direitos? A lei pode trazer reproduções
conservadoras? Quantos julgamentos há em um julgamento?
Adotamos uma perspectiva da instituição judiciária
não como um espaço neutro, mas como um campo contraditório em disputa. Podemos esperar do sistema judiciário
e, mais especificamente, do sistema penal, a superação
de uma desigualdade histórica ou atuaremos dentro dele,
numa perspectiva crítica, aliada a outras articulações de lutas mais amplas, com vistas a superação do sistema atual?
Primeiramente achamos relevante destacar a observação feita por Borgianni de que direito e lei não se confundem,
sendo “o primeiro sempre muito mais amplo e complexo do
que a própria lei ou do que as estruturas burocráticas que se
formaram para garantir seu cumprimento” (2013, p.427).
A autora problematiza este espaço dotado de antagonismos e contradições, onde os conflitos devem ser resolvidos
pela impositividade, mas que não se constitui num bloco monolítico, tendo uma de suas maiores polaridades no fato de
pretender garantir direitos em um espaço que também pune:
O fato de o direito ter um caráter de classe e de

Sem dúvida, no fetiche, existe algo de fantástico,
fascinante, mágico. E a magia não está simplesmente no fato de que a mente humana ou a forma
social, atribua poderes a um pedaço de madeira,
a uma pedra ou a outro objeto qualquer. Ela está
principalmente no fato de que o fetiche parece ter
seus poderes derivados da sua própria natureza e
não da mente humana ou da sociedade. A dimensão
mágica reside no fato de que o que é social aparece
como natural (CARCANHOLO, 2011, p. 88)
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ção geral e específica que o fundamentam, como
também se baseia em uma má apreciação da relação entre direito penal e sociedade. Concebida a
partir de um modelo causal linear excessivamente simplificado e ingênuo, essa apreciação suporia
que o direito penal é capaz de fixar novos valores
e difundi-los socialmente, além de traduzi-los em
diretivas de ação (VIEIRA, 2013, p. 5)
O sistema de Justiça é tido como o eixo punitivo da
violência, porém, a mesma só poderá ser totalmente coibida, com radicais mudanças estruturais e culturais das
relações sociais. Porém, compreender como a violência se
dá em relações específicas, como no caso da violência contra a mulher, também é uma estratégia para combatê-la e
materializar a universalidade dos direitos humanos, sem

Neste sentido, fazemos uma alusão ao “fetiche da nor-

perder no horizonte, contudo que:

ma”, onde conceituamos que a lei, a normativa legal, parece
assumir vida própria e ter autonomia para transformar e acabar com injustiças e desigualdades, mas essencialmente, são
mecanismos que fazem parte da reprodução do status quo.
Para Lessa (2012), com o desenvolvimento das forças produtivas, no atual sistema capitalista, instituições como Estado
ou o Direito regulam e impõem limites às relações sociais.
Nesta direção, Naves (2014) enfatiza que o direito é um

ou não de medidas protetivas de urgência, no prazo de 48
horas. Em algumas situações de “flagrante policial”, quando
a polícia chega na hora do ato de violência, pode ocorrer a
prisão em flagrante, sendo todos encaminhados para oitiva
na delegacia de polícia.
Enquanto a(o) juíza/juiz cabe, inicialmente, a análise
da pertinência, definição e extensão das medidas as quais
adotar, a delegacia deve instaurar um inquérito policial para
averiguar a veracidade dos fatos e coletar provas. Tais procedimentos ocorrem paralelamente sendo que o Ministério
Público pode oferecer uma denúncia e provocar uma ação penal com a intencionalidade do judiciário julgar o fato e proferir uma sentença, condenando ou absolvendo “o réu/a ré”.
Neste ínterim, ou seja, do inquérito policial à ação penal propriamente dita, com o término do feito em sentença,

NE, 2012, p. 89,90)

pital, ocupando um lugar estratégico na reprodução da ideo-

Desta forma, conclui-se que a luta das mulheres, como

logia burguesa, traz em si uma concepção instrumentalista

exposto por Cisne, deve ser um movimento contra as opres-

do direito, sendo espaço do “direito do homem egoísta”, na

sões e desigualdades, articulada com a luta mais ampla das

qual as categorias jurídicas que permitem a circulação mer-

classes trabalhadoras e tentar alcançar esta igualdade pelo

cantil e, a circulação da força de trabalho, e desta forma,

viés do poder judiciário, diante dos elementos anteriores
apresentados, já nos cerca de contradições, limites e desafios.

ao dar ao indivíduo uma capacidade que o habilita a praticar
atos de compra e venda como operações em que sua vontade

POR UMA VIDA LIVRE DA VIOLÊNCIA: APONTAMEN-

se manifesta livre e plenamente” (2014, p. 29)

TOS SOBRE O ATENDIMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA

sociais e psicólogas(os) podem estar em andamento e o/a
denunciado/a, em alguns casos, permanece nos Centros de
Detenção Provisória. Em algumas situações, na prisão em
flagrante, saem mediante pagamento de fiança.
Percebemos que ainda há muita precariedade na construção dos elementos que embasam os atos judiciais e as
ações policiais. Temos dificuldades na porta de entrada, nas
avaliações periciais médicas, quando necessárias, e na própria emissão dos pareceres da equipe técnica do judiciário,
tendo em vista que ainda não há equipe exclusiva para o atendimento desta matéria, no TJES, o que pode prejudicar a celeridade do atendimento que a mulher precisa e tem direito.
Com o tempo transcorrido pode ocorrer desamparo
material e emocional da mulher denunciante, pode haver o
reatamento das relações afetivas (o que não pode ser visto
com juízos de valor) ou a própria construção de estratégias
autônomas por esta mulher, o que ocorre, principalmente,

ser sustentado por um Estado, também ele domi-

Sartori (2014) alerta sobre a historicidade do direito e

nado por interesses de classe majoritárias, tem as

sobre os limites da transformação social possibilitados pela

maiores consequências na vida das pessoas, prin-

esfera jurídica, pois se por um lado temos algumas conquis-

cipalmente quando “julgadas” por algum “crime”,

Apesar do destaque dos debates sobre violência contra

Gomes, ao também considerar que os crimes são so-

tas jurídicas alcançadas devido a lutas sociais mais amplas,

ou por algum ato ilícito, pois elas estarão, no li-

a mulher, encampado pelo movimento feminista na década

cialmente construídos, problematiza que o crime de “vio-

estes avanços não modificam as relações estruturais de

mite, à mercê dessa discricionariedade de classe,

de 60, sua ênfase maior era na violência física, atingindo

lência contra a mulher” é um processo que não se esgota

opressão de nossa sociedade.

maior visibilidade na década de 80, com a criação de progra-

nos enunciados legais, já que “disputas políticas marcam

A MULHER NO ESPAÇO SOCIOJURÍDICO

quando suas redes de vinculação afetiva, familiar ou de solidariedade são amplas.

ainda que isso se dê com muitas e complexas me-

Porém, o mesmo ocorre com as políticas públicas, onde

diações. Mas é importante reafirmar que o direito

mas como o “SOS Mulher”. Porém ainda não havia lei espe-

a reação social a esse tipo de violência, abrindo um espaço

autores do pensamento crítico, advertem suas contradi-

não é algo monolítico, constituído por tendências

cífica para estas situações, o que ocorreu com a promulgação

relativamente amplo para negociações, ao longo do fluxo do

ções, já que as mesmas constituem-se em um mecanismo

unilineares que apontam em uma única direção de

da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)7.

sistema de justiça criminal, entre diferentes interpretações

compensatório que não alteram profundamente a estru-

dominação classista; pelo contrário, é um processo

Tal lei, fez um recorte na violência mais ampla sofri-

tura das desigualdades sociais porém, ao mesmo tempo,

social permeado de contradições - embora preten-

da pelas mulheres, tendo em vista que abarca somente as

contribuem para a sobrevivência da classe trabalhadora,

dendo-se isentas delas. (BORGIANNI, 201, p. 422)

violências perpetradas em relações íntimas de afeto, fami-

Diante destes tantos caminhos e descaminhos judiciais

com direitos socialmente conquistados no marco do capi-

liares e domésticas. Consideramos um dos seus avanços a

temos uma preocupação relevante com a construção social

tal e do acirramento de suas desigualdades. (BEHRING E

demarcação que a violência pode assumir diferentes formas

deste crime, que nem sempre possui provas físicas, por ser

BOSCHETI, 2008; PEREIRA, 2011).

(não somente física) e que a legislação possui um caráter

na esfera privada, pode não ter testemunhas e traz profun-

não exclusivamente punitivo, prevendo ações articuladas

dos abalos emocionais e implicações na vida social e comu-

com as políticas públicas.

nitária de todos envolvidos, inclusive de possíveis filhos e

Herrera (2011) ao dissertar sobre os elementos filosóficos e políticos para a compreensão da teoria do Estado em

Vieira apoiando-se do pensamento de Elena Larrau-

Marx e Engels expõe que, para estes, a ideologia jurídica

ri, principalmente no que tange à violência contra a mu-

não é neutra, sendo uma forma de regulamentação das re-

lher, expõe que:

As mulheres são atendidas pelo poder judiciário, após

lações sociais que tomam corpo no Estado e ao afirmar, ficticiamente, a igualdade e a liberdade jurídicas do indivíduo,
busca negar as relações de classe.

52

rência é encaminhada a(o) magistrada(o) para deferimento

por vezes, os estudos técnicos pela equipe de assistentes
o ponto a unir as mulheres deve ser a identidade de
classe, uma vez que é da contradição de classe que
emergem as desigualdades, opressões e explorações(...) Além disso, a verdadeira emancipação das
mulheres só pode ser alcançada com a ruptura com
o modo de produção de produção capitalista (CIS-

fenômeno exclusivamente determinado pela relação de ca-

criam “as condições de existência da subjetividade jurídica,

registrarem uma ocorrência na delegacia de polícia. A ocor-

acerca da natureza do conflito e do tratamento institucional
adequado”. (GOMES, 2010, p.11).

filhas do casal ou ex-casal. As tensões estabelecidas entre o
que as mulheres esperam da lei, sua vontade e a lógica dura

recorrer ao direito penal não só é ineficaz, dada a
sua incapacidade de cumprir as funções de preven-
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7 Para conhecer a história da promulgação da Lei 11340/2006, consultar o livro
de CAMPOS(2011)
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e objetiva do direito não são algo menor de ser destacado.
Eventualmente, notamos, inclusive o mau uso da lei, para
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obtenção de vantagens patrimoniais ou disputas judiciais

cício específico de dominação, porém a criminalização não

sórios ou provisionais à mulher e/ou à prole, ressarcimento

de guarda e demais medidas cíveis.

tem como consequência a prevenção, basta observar tudo

material de danos patrimoniais e, ainda, frequência de ambos

que já foi criminalizado e não teve suas práticas reduzidas.

à espaços reflexivos, terapêuticos ou clínicos, dependendo da

Para ela o aprisionamento por si só:

avaliação do caso, com vistas a desnaturalização da violência e

Dentre outros fatores, refletimos se muitas injustiças não
estão sendo cometidas sobre o discurso do cumprimento da

apoio técnico a possíveis fatores potencializadores da mesma.

justiça. Adotamos uma linha de que a centralidade destes processos deverá ser deslocada para a proteção desta mulher, por
medidas protetivas que a atendam, a façam sentir-se fortalecida e que articulem serviços de apoio extra-jurídicos qualificados, através de articulação de políticas intersetoriais.
A luta pela emancipação feminina não perpassa, ao
nosso ver, pelo enrijecimento penal. Precisamos, nos limites desta sociedade, voltar-nos para a proteção da mulher e,
para nós, o encarceramento não pode ser tido como uma política preventiva. Lotar cadeias não transforma a realidade.
Avancemos quanto à questão da punitividade, tomando
por base o próprio caso que deu nome à Lei. Maria da Penha,
farmacêutica bioquímica, conseguiu visibilidade do seu
caso após muita luta, recorrendo a esferas internacionais.
Sua atitude deu voz a muitas mulheres de todas as classes,
raça/etnias e gerações. Seu agressor respondeu em liberdade e foi preso faltando apenas seis meses para prescrição,
em virtude dos recursos judiciais que acionou. Em entrevista, Maria da Penha expôs que: “a principal finalidade da lei
não é punir os homens. É prevenir e proteger as mulheres da
violência doméstica e fazer com que esta mulher tenha uma
vida livre de violência”8.
Porém, se trabalharmos com a esfera da punição
descontextualizada, sem propostas para além do encarceramento, sabemos que este Estado que tem viés
de classe, continuará aprisionando apenas os homens
pobres, já que, efetivamente, há possibilidade de fiança
e de ampla defesa para os ricos. Por outro lado, temos a
preocupação de como proteger as mulheres da violência extrema, como tem ocorrido com o grande índice de
feminicídios no país? Quais instrumentos utilizar, sem
reproduzir outra forma de violência?
Parece que a prisão se torna resposta à falta de fiscalização das medidas protetivas deferidas ou pelo descumprimento destas. Quanto à isto alguns projetos pilotos foram
implantados como o botão do Pânico (usado pelas mulheres)
e a tornozeleira eletrônica (usado pelos acusados). Ambos os
programas possuem defensores e críticos nacionalmente e
carecem de estudos para comprovar sua efetividade e avanços neste sistema penal-encarcerador, mas podem tornar-se
novo elemento lucrativo do mercado da segurança. Existem
ainda os debates dobre justiça restaurativa alçado pela criminologia crítica e pela corrente do abolicionismo penal.
Passos (2014), abolicionista penal, nos convida ao esforço crítico antes da defesa de novos processos de criminalização, mesmo que sejam de pautas históricas e legítimas
contra as opressões. Pontua que crime refere-se a um exer-

Trata-se de um boicote a incontáveis possibilidades
de superação e avanço sobre essas questões que são
hoje parte indissociável de qualquer ruptura digna
do nome. E não é o caso de romantizar os enfrentamentos, dores e constrangimentos que daí possam
emergir, mas de buscar ampliar espaços para construção de práticas de liberdade, de uma perspectiva ética capaz de abolir essas opressões, coisa que
prisão nenhuma é capaz de fazer. (PASSOS, 2014)
A autora pondera que as práticas não mudam, simplesmente, porque algo tornou-se crime e, por último reflete
quanto à reprodução das opressões dentro das prisões, já
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tos, ambiguidades, emoções e expectativas, as soluções terão
que ser avaliadas caso a caso, o que e torna um desafio diante
da rigidez universalizante do texto jurídico.
Temos o intuito de destacar a necessidade de trabalhar
na esfera da prevenção e da educação, que consideramos que
o sistema penal não proporciona, interditando a violência,
sem problematizá-la e sem fornecer suporte à mulher e nem
possibilitando reflexões/transformações ao homem. Porém
cotidianamente, nos deparamos com a impossibilidade de
trabalhar nesta esfera educativa em virtude da falta, da precariedade ou da escassa oferta destes espaços.
Necessitamos de investimentos e da transversalização

que após o encarceramento não cessa sua potencialidade ou

das políticas públicas, contudo, encontramos, por exemplo,

repercussão. Nos atendimentos às mulheres em situação

dificuldades de acompanhamento integral na saúde e pre-

de violência, muitas não querem que o companheiro ou a

carização dos equipamentos da assistência social. Ainda

companheira sejam presos, ou pela afetividade que ainda

temos limitações diante de necessidades emergenciais acio-

sentem ou por medo de serem alvos de violência caso haja

nadas em última instância, como, por exemplo, o abriga-

aprisionamento. Estas buscam resoluções na esfera cível,

mento de mulheres e seus filhos e filhas. No estado do Espí-

separação, direitos adquiridos durante a união, garantia da

rito Santo, possuímos apenas três instituições: Casa-abrigo

não aproximação. Algumas, já na delegacia, optam pela so-

Estadual Maria Cândida Teixeira, sob responsabilidade da

licitação das medidas de proteção, mas não desejam repre-

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social,

sentar criminalmente.

Casa-abrigo Municipal Marcelle Antônia Brito Goring, sob

Vieira (2013), ao apontar a relevância da lei, principal-

gerência da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para

mente no que tange a publicização da violência e de que as

Mulheres da Serra/ES e Casa-abrigo Gildete Lopes Barbosa

desigualdades entre homens e mulheres são inaceitáveis,

Neves, cuja gestão localiza-se na Secretaria Municipal de

adverte que a mesma não está isenta de controvérsias. Ex-

Assistência Social de Colatina/ES. Nestas, não há possibili-

põe que assim como a criminologia crítica problematiza os

dade de acolhimento de adolescentes com suas mães, o que,

riscos do acionamento penal diante de um sistema seletivo

dentre outros fatores, levam as mulheres a não optarem

e estigmatizante, também a criminologia feminista, ques-

pelo acolhimento, mesmo quando necessário.

tiona a utilização de um sistema de direito constitutivamente androcêntrico para beneficiar causas feministas.

Diante disto, do longo caminho a ser construído, de
novas alternativas que precisam ser pensadas, parece que

A autora relembra o amplo histórico brasileiro com teses

a saída mais simples é a culpabilização individual e a per-

jurisprudenciais da legítima defesa da honra do marido, a

petuação de um sistema que não protege e não transforma.

subjugação das mulheres e filhas ao pátrio poder do marido
como “chefe da sociedade conjugal”, que perdurou do Código

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Civil de 1916 a 2002, e as interpretações sobre a impossibilidade jurídica do estupro conjugal. Diante do que já foi apresentado até aqui, podemos avançar em mais uma reflexão.
Até a história recente, a subordinação sexual feminina foi
introjetada e regulada pelo Estado. Mudou-se a Lei, mudaram-se as práticas? A punitividade/impunitividade, inclusive na Lei Maria da Penha, não possui um recorte de classe?
As mulheres estão sendo implicadas no curso do processo
para expor suas vontades ou construir suas soluções?
No caso da violência contra a mulher, dentro dos limites
deste sistema atual, consideramos a possibilidade de outras
formas de responsabilização, construídas de forma ativa com

8 Fonte: http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-emaria-da-penha-maia-fernandes/. Acesso em 30 de março
de 2015

Lembrando que por se tratar de uma situação que envolve afe-

a mulher, e não pela impositividade estatal, como, por exemplo, a responsabilização concreta de parcela dos malefícios
causados a mesma, através da prestação de alimentos provi-
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Todas as instituições são produtos sociais e como tais,
são passíveis de transformação. No atual momento histórico, nos marcos desta sociedade patriarcal-racista-capitalista
temos limites na superação da violência contra a mulher e de
todas as formas de opressão, mas isto não pode nos paralisar.
A publicização da violência e o fortalecimento das mulheres com pertencimento de classe constitui-se uma das
formas de resistência à violência. A construção de redes de
apoio intersetoriais e a priorização das políticas públicas
são estratégias centrais no enfrentamento.
O Estado punitivo já demonstrou sua falência e a não
diminuição dos índices de violência. Não defendemos a não
-responsabilização, mas o encarceramento não tem efeitos
nem para a promoção de uma cultura da não-violência, nem
para a proteção das mulheres. Pensamos que grupos refle-
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xivos articulados com as demais políticas públicas onde os
homens sejam incluídos, poderão surtir maior efeito nesta
direção, na “construção de práticas da liberdade”. Precisamos pensar e construir novas possibilidades para a proteção
da mulher e para o fim da violência, inclusive em formas de
fiscalização das medidas protetivas.
Como pensar em outras formas de responsabilização
do homem autor de violência? Muitas são as reflexões que
precisam ser desenvolvidas, como a garantia do compartilhamento dos cuidados materiais e afetivos com sua prole,
e, em alguns casos específicos, também pelo sustento financeiro da mulher, provisório, até que a mesma possa reorganizar sua vida recortada e suprimida pela violência.
Cabe destacar que não ensejamos o retorno do pagamento de cestas básicas, conforme estabelecido em outrora,
mas a reposição dos danos materiais causados, conforme já
previsto em lei, somados a participação em projetos extrajurídicos e educativos, com abordagens intersetoriais tanto
com mulheres quanto com homens, buscando a desnaturalização da violência e das relações de poder.
A apropriação dos projetos de vida, da autonomia, dos
desejos é uma das graves formas de manifestação da violência contra a mulher e deve ser combatida assim como as
formas que deixam marcas visíveis. Compreender a violência contra a mulher, nesta sociedade, como uma das expressões da “questão social” é defini-la numa relação dialética
de “desigualdade e também rebeldia, por envolver sujeitos
que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se opõem”
(IAMAMOTO, 1997, p. 14).
Portanto, dentro destes limites da sociedade capitalista, precisamos agregar espaços de resistência e mobilização
coletiva, retirando a questão da violência contra a mulher
da esfera individual, privada. Debert e Gregori (2008)
alertam que é preciso ter cuidado para não cair nas armadilhas de ora vitimizar as mulheres como sujeitos passivos
da dominação, ora de discriminá-las por não encontrarem
formas alternativas de desvencilhamento da violência. Nos
parece que o sistema penal, impõe a fixação da mulher num
lugar de vítima e o que ensejamos é que este lugar seja transposto, que sua autonomia, tanto no curso judicial quanto na
vida seja construída, fortalecida e respeitada.
A mulher autora da frase com a qual intitulamos o artigo, teve seu ex-companheiro preso. A lei pelo viés punitivo foi eficaz, mas o que ela se referia, era às suas condições
materiais de existência, numa sociedade de mercado ao
qual ela não era mais tida como produtiva, numa sociedade
machista que a culpabilizava pelo aprisionamento de um
homem "trabalhador/provedor", numa sociedade hipócrita
que "jogou em suas costas” a responsabilidade por prover
seu auto-cuidado e sustento, quando com o isolamento a
que foi submetida, não tinha capacitação profissional e nem
redes de solidariedade e proteção social estabelecidas. Todo
crime é social e socialmente construído.
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A violência contra a mulher faz milhares de vítimas anualmente e já é considerada uma epidemia social de proporção
homicídios femininos, o estado mais violento é o Espírito Santo (ES). Apenas em 2010, foram registrados neste estado 175
crimes que vitimaram fatalmente mulheres. Isso significa que a cada 100 mil mulheres capixabas, 9,6 foram assassinadas –
boa parte delas em um contexto de violência doméstica ou familiar fundada, direta ou indiretamente, em motivo de gênero
(SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; FRANÇA-JUNIOR; PINHO, 2002; WAISELFISZ, 2012).
No Brasil, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que “cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher” (BRASIL, 2006), foi promulgada com o objetivo de combater essa epidemia. Esta lei não só agravou as sanções reservadas aos casos de violência doméstica e familiar, mas também previu a criação de uma rede de proteção e amparo às mulheres vitimadas, que conta com delegacias e Varas especializadas, instituições de acolhimento e atendimento por equipes
multidisciplinares. Nada obstante, o aumento da violência contra a mulher, mesmo após o advento dessa lei e das políticas
públicas nela previstas (WAISELFISZ, 2012), é apontado como indicativo de má-interpretação e aplicação dos institutos
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em comento e/ou a inviabilidade de, por meio deles, reduzir

ser feita de modo satisfatório em apenas três meses. Ao

tará no curso da interação a ser travada. Escolhemos, en-

ceu na delegacia, na manhã de ontem ou anteon-

este tipo de violência (NOBRE; BARREIRA, 2008; DEBERT;

contrário, o ambiente físico e o relacionamento que os fun-

tão, como nos posicionaremos nesse contato face-a-face.

tem. […] Ele disse que a mulher apareceu com uma

GREGORI, 2008).

cionários da D2 mantinham conosco e com terceiros propi-

Esse referencial teórico ajuda a compreender a impor-

blusa de renda transparente e sem sutiã, de modo

Em que pese os inúmeros estudos que vêm sendo em-

ciavam “evitações” e “afastamentos” intencionais. Por isso,

tância que os policiais (homens e mulheres) da D1 e da D2

que era possível ver, com facilidade, todo o peito,

preendidos nacionalmente com o intuito de explicar as ra-

nesta última delegacia, demoramos mais e tivemos maior

dão ao procedimento de triagem por eles empregado. É por

inclusive as auréolas e os mamilos. […] E fala que T

dificuldade para colher os dados necessários.

meio deste contato inicial que eles fazem uma representa-

(a funcionária fumante) nem deixa mulheres ves-

ção preliminar das vítimas e, com base nela, posicionam-se

tidas dessa forma serem atendidas, manda voltar

quanto aos rituais de interação.

com roupas adequadas, descentes. Mais adiante,

zões pelas quais não se observam na prática os resultados
prometidos com a implementação da Lei Maria da Penha,
poucos se propõem a entender a dinâmica de funcionamento das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM’s)
do Espírito Santo. Além disso, maior parte das pesquisas
feitas neste estado com tal finalidade foram realizadas há

A despeito de D1 e D2 estarem situadas no mesmo estado, há várias diferenças entre os rituais e práticas sociais comumente observados em cada uma5 – diferenças que, como

Com efeito, assim que as mulheres vítimas de violência

comenta que só pela maneira como elas se vestem e

adiantado no tópico anterior, decorrem não apenas da gran-

ingressam na delegacia, os funcionários fazem uma triagem

se portam, às vezes, já é possível tirar a conclusão.

de diversidade entre estrutura física de ambas, mas também

para determinar se o caso é de competência da DEAM, se

[D2 - 13/08/2014]

aproximadamente dez anos ou se resumem à análise de

da postura adotada pelos seus trabalhadores em relação a

uma única delegacia (CAMACHO; SANTOS; SPERANDIO,

terceiros (vítimas, agressores, testemunhas, etc.). Preci-

2006; NADER, 2011).

samente pelas mencionadas diferenças, saltaram a nossos

Diante dessa constatação, pensamos ser indispensável

olhos aqueles rituais e práticas comuns a ambas (e que não

a realização de mais pesquisas qualitativas voltadas a com-

decorrem de enunciados legais, políticas públicas ou diretri-

preender como, na prática, esses órgãos estatais operam.

zes de estruturação e organização de unidades policiais).

Foi essa percepção que nos motivou a dar início à pesquisa
cujos resultados preliminares divulgamos neste artigo.

Qualitativamente, a relevância dessas constantes é
enorme, por terem sido observadas em campos sociais diversos e com práticas que, em muitos aspectos, são antagô-

1. 1 METODOLOGIA

nicas. Isso permite, por extrapolação e com certa margem
de segurança, chegar a substanciais resultados e conclusões

Ante o exposto, no segundo semestre de 2013, iniciamos um estudo etnográfico qualitativo, visando a entender

preliminares (GEERTZ, 2009) – os quais tendem a ser confirmados ao final da pesquisa que está em andamento.

como funcionam os rituais de interação, as representações

Uma dessas constantes é a maneira como, no ES, os re-

do “eu” e do “outro” (GOFFMAN, 2013a e 2012)4 e as prá-

lacionamentos afetivos vivenciados pelas mulheres vítimas

ticas sociais que se passam no âmbito das DEAM’s do ES, a

de violência e as roupas por elas trajadas interferem no re-

fim de averiguar “se” e “de que modo” influenciam na ma-

gistro e na tramitação dos inquéritos policiais. O objetivo

neira como a Lei Maria da Penha tem sido interpretada e

deste artigo é formular e divulgar resultados e conclusões

aplicada nesses órgãos estaduais. Buscamos, igualmente,

preliminares a tal respeito.

descobrir se essas práticas podem ajudar a explicar os índices de violência contra a mulher neste estado.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como de praxe, a pesquisa foi autorizada pelas respectivas chefias, mediante a explanação da metodologia,
da duração e dos objetivos. Além disso, assegurou-se a não
identificação das delegacias, bem como a preservação da
identidade de todos os agressores, vítimas, testemunhas,
funcionários e demais envolvidos.
A previsão é de que a fase de coleta de dados desta pesquisa empírica termine em 2015. Até o momento, foi concluída a etnografia em duas DEAM’s capixabas – que chamaremos de D1 (dados colhidos de setembro a novembro de
2013) e D2 (dados colhidos de maio a agosto de 2014).
O ambiente físico e o relacionamento que os funcionários da D1 mantinham com pesquisadores e terceiros (vítimas, testemunhas, agressores etc) propiciava um ritual de
interação usualmente marcado por certo nível de proximidade interpessoal. Isso facilitou a coleta de dados, que pôde

4 Como já adiantado, o termo “representação” está sendo empregado segundo
a proposta de Goffman. Assim, significa conduta humana adotada no curso da
presença contínua um indivíduo diante de um grupo de observadores e que
tem sobre estes alguma influência quanto à caracterização e qualificação deste
indivíduo – não apenas do indivíduo em relação a si mesmo, mas também dos
outros em relação a ele. Em termos mais simples, poderíamos dizer que a
“representação do eu” é a qualificação que o indivíduo faz de si mesmo, a maneira
como se vê; ao passo que a “representação do outro” é a qualificação que os outros
(com os quais ele interage) fazem dele.
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De acordo com Goffman (2012; 2013a), quando en-

deve ser registrada ocorrência e quais providências e encaminhamentos se fazem necessários. Essa análise classifica-

Os relatos acima evidenciam que é procedente a ale-

tória e seletiva se inicia por meio de uma avaliação visual (e

gação de Goffman (2013a) no sentido de que as primeiras

que precede o contato verbal) das mulheres que vão regis-

impressões são importantes para dar o tom das interações

trar ocorrências ou acompanhar o andamento dos inquéri-

sociais e, por vezes, impedir que o contato se prolongue.

tos deflagrados em função desses registros. Nessa visualização, dá-se particular atenção às roupas trajadas.

Demonstram como, em função das roupas, os funcionários das D1 e D2 enquadram as vítimas em “fachadas sociais

É dada tanta importância à percepção das vestes que os

estereotipadas”8 e as atribuem “portes”9 denotativos de

funcionários costumam eleger tal aspecto como suficiente

qualidades desejáveis ou indesejáveis.10 Quando as vítimas

para classificar as vítimas como dignas/indignas, descen-

comparecem às delegacias com trajes que os funcionários

tes/indecentes, comportadas/provocantes e recatadas/

consideram inadequados ou imorais, elas são reprendidas

vulgares. Esses (pre)juízos formulados são frequentemente

não apenas por lhes serem atribuídos portes negativos em

externados pelos policiais (homens e mulheres) mediante

função dos quais não são vistas como merecedoras de um

gestos, expressões faciais e falas.7

tratamento com deferência, mas também (e principalmente),

Constatamos que, em boa parte dos casos, é com base

porque os portes delas são encarados como falta de respeito

nesses prejulgamentos visuais que se decide se as mulhe-

para com os policiais (e a autoridade que eles incorporam).

res serão atendidas e, em caso positivo, qual o tipo de tra-

Dito de outro modo, na visão dos funcionários, as vítimas

tamento que lhe será deferido. Afinal, mesmo quando a

que se trajam inadequadamente cometem uma profanação

valoração negativa feita em função dos trajes não enseja a

dos rituais cerimoniais de apresentação que se passam nas

recusa imediata de atendimento, este passa a ser prestado

DEAM’s, sendo sancionadas por isso (GOFFMAN, 2012).

com desconfiança e sem as presteza, agilidade e deferência

Nas delegacias investigadas, o vestuário tem sido elei-

reservadas às mulheres que, na visão dos funcionários, se

to como fator de definição das identidades moral e social

vestem adequada e descentemente. Vejam-se, exemplificati-

das vítimas, em função do qual elas são colocadas ou não

vamente, os seguintes trechos do caderno etnográfico:

em posição de pretender determinados tipos de tratamen-

tramos em contato com alguém, procuramos obter infor-

to. Em outras palavras, os policiais das D1 e D2 agem como

mações a seu respeito ou nos valer das experiências que já

“Olha o tamanho do short que você vem pra dele-

observadores que “assumem o papel” de limitar, segundo os

tivemos com pessoas que se pareçam com ele. Buscamos,

gacia! Isso são trajes para entrar numa delegacia?”

trajes das mulheres, o que elas podem ser, fazer e pleitear

com isso, enquadrar a pessoa que está diante de nós em

– diz a escrivã C1 quando a mulher fica de pé. [D1

(GOFFMAN, 2013a).

estereótipos que, apesar de não serem comprovados,6 per-

– 23/09/2013]

mitem antecipar o que podemos dela esperar. Baseados

Em suma, as mulheres “inadequadamente vestidas” são
“desacreditadas” e “estigmatizadas”, é dizer, são encaradas

nesses elementos iniciais, fazemos uma “representação”

“Olha o tamanho do vestido! Olha o tamanho!” –

como portadoras de atributos e estereótipos profundamente

do outro, fixando expectativas preliminares (que podem

comenta C2 comigo e com R, em tom de reprovação

depreciativos e por conta dos quais são consideradas inabili-

ser ou não confirmadas) a respeito de como ele se compor-

e gesticulando com a mão. “E eles tão vindo pra cá”

tadas à plena aceitação social. Enquanto estigmatizadas, têm

– diz R, levantando a sobrancelha e fazendo cara de

a sua “humanidade” diminuída e, com isso, sofrem desrespei-

quem reprova a veste. “Ah, mas se fosse T mandava

tos, descréditos e desconsiderações (GOFFMAN, 2013b).

5 Do mesmo modo, ao realizar pesquisas empíricas no âmbito de um hospital
psiquiátrico dotado de várias enfermarias, Goffman constatou haver diversidade
de rituais de interação entre elas (2012).
6 O conjunto de experiências prévias que temos nos permite formar preconcepções
(opiniões e noções conceitos prévios) a respeito de um gama de coisas, fatos,
situações e pessoas. Quando nos valemos delas como se fossem “chaves-de-leitura”
e as utilizamos para reunir e classificar pessoas, criamos aquilo que na linguagem
comum costuma-se chamar de “estereótipo”. Ocorre que esses estereótipos não
dão conta de toda complexidade inerente à realidade (repleta de situações, fatos,
coisas e pessoas extremamente diversas entre si) e, por isso, é possível que eles
tenham sido por nós mal elaborados ou indevidamente atribuídos às pessoas.
A cada novo contato com pessoas, fatos e situações, os estereótipos são postos
a prova. Logo, apesar deles serem usados para fixar as expectativas (o que se
pode esperar) no curso de uma interação que se inicia, não necessariamente se
sustentarão. Por isso se diz que os estereótipos não são dados totalmente seguros
ou comprovados.
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ela voltar. Vê se isso é roupa de vir pra delegacia!”

Quando avaliação visual não implica recusa de atendi-

– responde C2, fazendo alusão a uma funcionária
fumante. [D2 – 12/08/2014]
O agente E comenta, em tom de reprovação, a roupa que uma mulher estava usando quando apare-

7 Nem sempre os funcionários se dão conta de que estão emitindo tais impressões.
Em determinadas situações, isso era feito de modo um tanto quanto involuntário,
inconsciente, automático.
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8 Segundo Goffman, (2013a) o termo serve para designar aqueles tipos de fachadas
que, por se tornarem recorrentes na sociedade, tendem a ser institucionalizados,
tornando-se uma espécie de “representação coletiva” apta a gerar “expectativas
estereotipadas abstratas” e que reafirmam os valores morais mais expressivos da
sociedade.
9 O “porte” envolve predicados extraídos de interpretações que outros fazem do
modo pelo qual o indivíduo cuida de si em uma interação social, e geralmente é
comunicado por meio da postura, do aspecto e do vestuário (GOFFMAN, 2012).
10 Conforme considerem os elementos visuais moralmente valiosos ou não,
respectivamente.
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mento, a fase de triagem continua por meio de uma “intera-

escrivã, que logo em seguida se retira do recinto,

ção falada”, em que os funcionários de ambas as delegacias

deixando a mulher esperando na recepção.
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As considerações feitas até aqui, remetem-nos à noção de

excelência, da “violência simbólica”, visto que não se exerce

“mulher honesta”, que esteve presente no Código Penal brasi-

por meios de coerção física, mas por uma lógica social es-

tentam descobrir os fatos potencialmente criminosos que

leiro (Decreto-Lei 2.848/1940) até 2005.12 Como esse con-

truturada de modo androcêntrico e que enseja a estigma-

levaram as mulheres a buscar atendimento na DEAM. É

tização do “feminino”. Essa lógica (que é incorporada por
homens e mulheres e opera por princípios simbólicos de

Após um momento, vou perguntar à escrivã C1 o

ceito não era veiculado pela própria lei, foi construído pelos

comum, nessa fase verbalizada da triagem, que os policiais

que será feito em relação à mulher que espera na re-

penalistas. Por todos, citamos Nelson Hungria (1981, p. 139):

(homens e mulheres) foquem sua atenção nos comporta-

cepção. “Esqueci dela! Fala pra ela que vou falar do

mentos das vítimas e analisem em que medida eles podem

caso dela com a delegada e ela vai decidir se aceita

ou não ter contribuído para a ocorrência do fato noticiado.

ou não” – diz, com sinceridade, a escrivã. […]

Observamos que nas situações em que as mulheres
mantêm relacionamentos ou adotam posturas que, na opinião dos funcionários, são moralmente repreensíveis, eles
tendem a justificar ou a minimizar a importância da conduta do agressor e o grau de culpa deste pelo evento potencialmente criminoso. Em certos casos, o desvalor imputado
pelos policiais às mulheres é tão grande que eles passam a
desacreditá-las e a delas debochar.
Na medida em que tais posturas e relacionamentos
tidos como moralmente repreensíveis são encarados pelos
funcionários como espécies de “culpas de caráter”, tão logo
se tornam por eles conhecidos, levam à estigmatização das
mulheres, de modo similar ao que ocorre quando trajam
roupas tidas como inadequadas.11 Leiam-se, exemplificativamente, os seguintes trechos do caderno etnográfico:
“Por enquanto ela vai achar tudo terrível, e depois
com o tempo vai começar a entender como as coisas
são. É igual aquele caso: a menina bebe, vai para a
casa do cara e vai direto pro quarto, não para nem

Depois que a mulher vai embora, a escrivã C1 diz:
“Pelo amor de Deus né, o homem já é violento, já batia nela, e ela acaba com um relacionamento de dez
anos, pra duas semanas depois aparecer esfregando
o namoradinho novo na cara dele, é muita falta de
cabeça né!” [D1 – 31/10/2013]

cara vai e ataca, ela tava procurando o que?” – diz
a investigadora L. “Mas isso não justifica o estupro”
– disse-lhe. “Justifica sim, porque ela estava procurando isso” – responde a investigadora. “Não é que
a culpa é dela, mas de alguma forma ela propiciou
que isso acontecesse. Como nesse caso, eu achei
muito estranho, por que ela iria pro quarto do amigo do marido dela? Daria tempo de ele enfiar em
todos os orifícios enquanto o marido foi comprar
cerveja?” – intervém a escrivã C1 [D1 – 23/09/2013]

Segundo a escrivã M, ele falou que naquela festa realmente jogou cerveja na cara da namorada, porque

Basta confrontar o conceito transcrito com os relatos

viu que ela o estava traindo-o com outro homem. O

e asserções feitos mais acima para constatar que, embora o

depoente contou que, depois disso, foi à casa dela e

termo “mulher honesta” tenha sido extirpado da lei penal

quebrou todos os vidros de perfume que havia dado

há aproximadamente dez anos, ainda continua sendo apli-

de presente para ela. A escrivã disse que o homem re-

cado na prática diária das D1 e D2 (sem, entretanto, menção

conheceu que já havia batido na namorada em outra

expressa a ele). Com efeito, os dados coletados evidenciam

oportunidade, mas que nesse dia em questão não a

que, ao contrário do que inocentemente sustentam muitos

agrediu fisicamente. […] “A mulher é que fez coisa er-

penalistas, noções como “mulher honesta”, “desonesta”,

rada e está mentindo. Ele tá falando a verdade” – dis-

“fácil” e “depravada” não desapareceram magicamente das

se-nos a escrivã, concluindo a história. Depois, ela

práticas sociais e institucionalizadas por força de uma sim-

se despediu de nós e foi embora. [D2 – 10/08/2014]

ples alteração legislativa.

to) é fruto de um longo trabalho coletivo que legitima uma
relação de dominação masculina, inscrevendo-a em uma
“natureza biológica” que é, ela própria, uma “construção
social naturalizada”. À medida que essa ordem se perpetua,
ela legitima uma série de práticas e esquemas de representações que, por sua vez, são legitimadas por essa ordem social – a qual é marcada por privilégios e ônus que são distribuídos desigualmente com base no gênero e que, de modo
paradoxal e “dóxico”, tende a ser aceito pelos dominantes e
dominadas como algo “natural” e, portanto, livre de maiores questionamentos. Essa desigualdade de gêneros socialmente construída e naturalizada ao longo do tempo faz com
que o “masculino” apareça como uma verdadeira situação de
nobreza, à qual se opõe o “feminino”.
A etnografia realizada na D1 e na D2 demonstra justamente esse tipo de violência simbólica e que se faz presente
nos mais diversos espaços sociais – inclusive naqueles que,
tais quais as DEAM’s, são criados com o objetivo de atender mulheres vitimadas. Evidencia, ainda, que esse tipo de
ofensa está tão arraigado nas disposições sociais duráveis
de nossa comunidade que não raramente passa despercebido e é visto como algo natural. Por isso, em boa parte dos
casos, os policiais de ambas as delegacias sequer se dão con-

Por tudo o que já foi exposto, percebe-se que a maneira

ta de que estão perpetrando essa espécie de violência, re-

Quando R e C2 saíram da casa, puxei assunto com

como são feitos a triagem e o atendimento inicial leva as mu-

produzindo práticas de dominação masculina de modo um

elas sobre a senhora que chegou para registrar ocor-

lheres a se sentirem desestimuladas a registrar ocorrências

tanto quanto automático.

rência quando eu estava indo embora no dia ante-

ou a dar continuidade aos inquéritos e processos que delas

Consequentemente, as mulheres que procuram as DE-

rior. Elas falaram em tom de deboche que “uma mu-

se originam. Afinal, em um primeiro momento, os funcioná-

AM’s são duplamente vitimadas. Em primeiro lugar, no âm-

lher velha daquela tinha uns três homens” e que era

rios das D1 e D2 se ocupam muito mais em investigar e (pre)

bito doméstico e familiar, em que sofrem violências físicas

muito melodramática e que ficava querendo valori-

julgar a vítima e sua vida pregressa, do que elucidar os fatos

e psíquicas oriundas da dominação masculina. Em segundo

zar demais a situação. Pelo que elas me contaram,

potencialmente criminosos por elas narrados, fazendo com

lugar, ao procurarem os órgãos públicos incumbidos de tu-

a mulher tinha aproximadamente sessenta anos

que as mulheres (já fragilizadas) sintam-se vilipendiadas, de-

telá-las, os quais têm em seus quadros funcionários, que ao

de idade e quando voltou da igreja com o seu atual

samparadas. O fato de isso ocorrer justamente em órgãos que

atendê-las, exercem sobre elas uma série de prejulgamentos

namorado viu que o seu ex-namorado estava dentro

deveriam acolhê-las, tem sobre elas um poderoso e desolador

imbuídos do mesmo tipo de violência simbólica e machismo

de sua casa. A mulher disse que foi o seu ex-mari-

efeito psicológico, fazendo-as crer que é contraproducente

partilhados pelos agressores.

do (e atual vizinho) que deixou que o ex-namorado

deflagrar a persecução criminal dos agressores.

A teoria de Bourdieu ajuda a explicar a razão por que,

“Você já tá com outra pessoa?” – pergunta a escrivã

entrasse na casa dela. Em função disso, foi tirar sa-

Os estudos estatísticos e quantitativos, mencionados

C1, num misto de surpresa e reprovação. “Sim” –

a despeito do quadro pessoal das D1 e D2 ser majoritaria-

tisfação com ele – o que desencadeou uma confron-

na introdução, têm o mérito de dar visibilidade às formas

diz a moça sorrindo. “Ai meu Deus... Tem quanto

mente composto por mulheres, é tão recorrente a prática

tação física, na qual ela e o atual namorado foram

de “violência física” sofridas pelas mulheres capixabas e

tempo que vocês se separaram?” – indaga a escri-

de atos de violência simbólica. Afinal, de modo paradoxal e

agredidos. Segundo C2, a mulher quase não estava

de municiar o governo e a sociedade civil com os dados ne-

“dóxico”, a ordem social androcêntrica atualmente vigente é

vã. “Faz duas semanas” – responde a mulher. “Mas

machucada […]. R disse que, em sua opinião, a mu-

cessários para melhor compreender esse problema social e

“naturalizada” e tende a ser aceita e reproduzida não apenas

você quer o que também, né?! Como você iria se

lher sequer estava machucada. […] Elas continuaram

discutir as melhores formas de enfrentá-lo. Pecam, entre-

pelos homens, mas também pelas mulheres. Esse sistema

sentir? Se põe no lugar dele... Quanto tempo vocês

brincando, dizendo que a mulher “devia era estar

tanto, por desconsiderar que, além da “violência física”, as

social de dominação e poder simbólicos não se restringe ao

ficaram casados?” – fala a escrivã, em tom de re-

cansada, pois velha daquele jeito ainda dava conta

mulheres são alvo de uma forma de violência cuja percepção

ambiente domiciliar, manifestando-se também na estrutu-

preensão. “Dez anos” – diz a mulher. “Nossa, dez

de três homens”. Falaram, em tom de deboche, que

é mais difícil e que propicia aquela: a “violência simbólica”.

ra estatal e em todas as demais instituições e foros sociais.

anos... Você quer o que também né?!” – retruca a

é por isso que falta homem: porque umas arrumam

Segundo Bourdieu (2014), a “dominação masculina”

A tendência de as mulheres aderirem a essa dominação

três de uma vez só, enquanto outras, nenhum. […]

presente nas sociedades contemporâneas é o exemplo, por

simbólica, ajudando a perpetrá-la em todos os campos so-

11 A única diferença é que, enquanto os “trajes inadequados” são símbolos
de estigmas visíveis e “desacretidados”, os relacionamentos e as posturas
moralmente repreensíveis tendem a ser símbolos de estigmas “desacreditáveis”
(GOFFMAN, 2013b).
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[…] mulher honesta, e como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista
da moral sexual, é irrepreensível, senão também
aquela que ainda não rompeu com o minimum de
decência exigido pelos bons costumes. Só deixa de
ser honesta (sob o prisma jurídico-penal) a mulher
francamente degradada, aquela que, inescrupulosamente, multorum libidini patet, ainda que não
tenha descido à condição de autêntica prostituta.
Desonesta é a mulher fácil, que se entrega a uns e
outros, por interesse ou mera depravação […].

na sala... Com vestidinho curtinho, senta na cama
dele e liga pra mãe avisando que vai chegar tarde. O

comunicação, conhecimento, reconhecimento e sentimen-

Em seguida, R disse-nos que a mulher “devia era estar com a consciência pesada para andar se arrastando do jeito que andava”. [D2 – 12/08/2014]
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ciais, contribui para explicar o motivo pelo qual a criação de
12 Ano em que foi promulgada e publicada a Lei 11.106, que, dentre outras
providências, extirpou da legislação penal brasileira a expressão “mulher honesta”.
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DEAM’s compostas majoritariamente por policiais do gênero
feminino não tem se mostrado suficiente para impedir que
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essa espécie sutil de violência seja cometida nessas reparti-

da revogação legislativa da noção de “mulher honesta”, ela

ções. Seria necessário ir além e desestruturar os próprios me-

continua em vigor na prática (embora de modo velado).

canismos de reprodução social dessa ordem social androcên-

Ademais, os resultados preliminares demonstram

trica – dentre os quais, o sistema educacional e a “economia

que os homens e mulheres que trabalham nas DEAM’s do

dos bens simbólicos” (BOURDIEU, 2014). Especificamente

ES têm em si incutidos um modelo de ordem social an-

no âmbito da polícia civil capixaba, seria preciso que, no cur-

drocêntrica e fiadora de dominações masculinas que se

so de formação de agentes, fosse dada maior importância a

exercem não apenas por agressões físicas, mas também

disciplinas voltadas à formação de uma cultura de igualdade

por uma série de violências simbólicas.14 Irretocáveis,

de gêneros e de tato ético das pessoas em geral.

portanto, as colocações de Bourdieu (2014), no sentido
de que a violência de gênero vai muito além das ofensivas

3 CONCLUSÃO
Conforme dito, o estudo etnográfico que estamos realizando visa a entender como funcionam os rituais de interação, as representações do “eu” e do outro (GOFFMAN, 2013a
e 2012)13 e as práticas sociais que se passam no âmbito das
DEAM’s do ES, a fim de averiguar “se” e “de que modo” influenciam na maneira como a Lei Maria da Penha tem sido
interpretada e aplicada nesses órgãos estaduais. Buscamos,
igualmente, descobrir se essas práticas podem ajudar a explicar os índices de violência contra a mulher neste estado.
Até o momento, só concluímos a etnografia em D1 e
D2, que são campos sociais diversos entre si e com práticas que, em muitos aspectos, são antagônicas. Em função
dessas diferenças, saltaram a nossos olhos aqueles rituais
e práticas comuns nas ambas delegacias. Qualitativamente,
a relevância dessas constantes é enorme e permitiu – por
extrapolação e com certa margem de segurança – chegar a
conclusões preliminares a respeito da maneira como, no ES,
os relacionamentos afetivos vivenciados pelas mulheres vítimas de violência e as roupas por elas trajadas interferem
nos registro e tramitação dos inquéritos policiais.
Em linha de conclusão preliminar, podemos afirmar que
as DEAM’s capixabas possuem um rigoroso procedimento de
triagem, no qual se (pre)julga muito mais a mulher potencialmente vitimada com base em “fachadas sociais estereotipadas” e machistas do que propriamente os fatos potencialmente criminosos por elas relatados. Só costuma ser dada
maior atenção a estes últimos se e quando forem ultrapassadas as barreiras impostas por esse pente-fino inicial.
Nessa triagem, os policiais tendem a decidir se e como as
mulheres vítimas de violência serão acolhidas (e os fatos por
ela relatados investigados) com base no vestuário por elas

físicas e que ela não se limita aos ambientes doméstico e
familiar, manifestando-se nos mais diversos campos sociais, inclusive na estrutura estatal.
Essas circunstâncias fazem com que as mulheres que
buscam atendimento nas DEAM’s capixabas sejam tam-
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cias orientadas por motivo de gênero (BOURDIEU, 2014,
p. 106-127). Algo que, a médio e longo prazo, poderia reduzir os preocupantes índices capixabas. Nada obstante,
poucas são as instituições (públicas e privadas) que dão
importância a tal tipo de formação.

trajado e o “grau de moralidade” das relações e posturas pessoais por elas mantidas. Com efeito, constatamos que o nível
de deferência prestado às vítimas tende a ser muito maior
quando – com base nos relacionamentos por elas mantidos
e nas roupas por elas usadas – elas são consideradas dignas,
descentes, comportadas e recatadas. Quando, em contraposição, os funcionários entendem que as vestes e os comportamentos das mulheres denotam os antônimos dos aludidos
adjetivos, sancionam-nas com a recusa de atendimento ou
com um trato ineficiente e desrespeitoso. Assim, a despeito

13 Vide a quarta nota de rodapé.
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14 Na realidade, não apenas os funcionários das delegacias, mas também os
terceiros que lá comparecem (vítimas, agressores e testemunhas de ambos os
sexos) tendem a aderir a essa lógica de dominação masculina, viabilizando-a e
perpetrando-a.

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

63

GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:
ARTICULAÇÃO DE REDE E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
João José Barbosa Sana1
EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA
O texto discute os desafios na construção de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres enfatizando a articulação de rede e o enfrentamento à violência institucional. Seu ponto de partida é o diagnóstico sobre assassinatos de mulheres
no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Em seguida, referenciando-se no Plano Nacional
de Políticas para as Mulheres (PNPM – 2013) enfatiza os objetivos do Plano relacionados
ao enfrentamento à violência. Ampliando o diagnóstico examina alguns aspectos gerais

I. Garantir e proteger os direitos das mulheres em
situação de violência considerando as questões étnicas, raciais, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, econômica e regional.

[...] diz respeito à atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de
políticas que garantam o empoderamento e construção da autonomia das mulheres, os seus direitos
humanos, a responsabilização dos agressores e a
assistência qualificada às mulheres em situação de
violência. (BRASIL, 2011, p.13)

II. Garantir a implementação e aplicabilidade da
Lei Maria da Penha, por meio de difusão da lei e do
fortalecimento dos instrumentos de proteção dos
direitos das mulheres em situação de violência.
III. Ampliar e fortalecer os serviços especializados,
integrar e articular os serviços e instituições de
atendimento às mulheres em situação de violência,
especialmente as mulheres do campo e da floresta.

Ao tratar sobre rede de atendimento explicita que é
composta a partir de ações e serviços de setores tais como
assistência social, justiça, segurança pública e saúde,
“[...] que visam à ampliação e à melhoria da qualidade do atendimento, à identificação e ao encaminhamento adequado das mulheres em situação
de violência e à integralidade e à humanização do
atendimento. Assim, é possível afirmar que a rede
de atendimento às mulheres em situação de violência é parte da rede de enfrentamento à violência
contra as mulheres (BRASIL,2011, P.14)

IV. Proporcionar às mulheres em situação de violência
um atendimento humanizado, integral e qualificado
nos serviços especializados e na rede de atendimento.

do relatório final da Comissão Parlamentar Mista do Congresso Nacional (CPMI) sobre
violência contra a mulher que funcionou entre os anos 2012 e 2013, destacando alguns
dos problemas evidenciados a partir do estudo elaborado pelo Instituto de Políticas Aplicadas (IPEA) e do Ministério da Justiça (MJ) denominado “A violência contra as mulheres
e práticas institucionais”. Enfatiza as dificuldades identificadas nas práticas institucionais
dos juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres, assim como as dificul-

V. Desconstruir mitos e preconceitos em relação à
violência contra a mulher, promovendo uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes
igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às
diversidades e de valorização da paz.

dades relacionadas aos demais componentes da rede no campo da promoção da justiça.
O texto, ao final, reconhece que nas últimas décadas, não se tem somente problemas,
mas também existem conquistas a serem celebradas e conclama às mulheres e aos homens para que mobilizem corações e mentes no enfrentamento dos problemas e na celebração de novas conquistas, que só virão pela mobilização e participação constantes.
Destaca que o momento para o debate é oportuno, tendo em vista a mobilização para
a 4ª Conferencia Nacional de Políticas para as Mulheres que ocorrerá em março de 2016.
Palavras-chaves: enfrentamento à violência; prevenção a violência; articulação de
rede; enfrentamento à violência institucional, políticas públicas.

Examinando o Mapa da Violência (2012) o Brasil aparece em sétimo lugar (7º) entre 84 países no ranking dos feminicídios, com uma média de 4,4 assassinatos por cada 100 mil mulheres. Neste mesmo mapa, o Estado do Espírito Santo figura
como o primeiro Estado no ranking nacional de assassinatos de mulheres: 9,4 feminicídios por 100 mil mulheres. Entre os
100 municípios brasileiros com mais de 26 mil mulheres compondo sua população e que mais assassinaram mulheres, seis
municípios capixabas se sobressaem: Serra, Aracruz, Cariacica, Vila Velha, Vitória, São Mateus e Colatina. (WAISELFISZ,
2012). Isto posto, pode-se concordar com a frase inicial inserida no Mapa da Violência contra as Mulheres: “Ser mulher pode
se constituir um sério fator de risco”. Os algozes dessas mulheres, em sua maioria, são homens com quais elas possuem
alguma relação afetiva, e considerando, ainda, que a maioria dos crimes são cometidos dentro de sua própria casa, em tese,
um lugar onde haveria maior sensação de segurança.
Esse breve relato está em desacordo com o que assegura o artigo 5º da Constituição Federal que assegura a homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações (1988), com um dos fundamentos descritos, a dignidade da pessoa humana, e,
ainda, com o disposto no artigo 3º, a promoção do bem comum sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, ideais e quaisquer
outras formas de discriminação.
A realidade da violência contra as mulheres há tempos vem sendo denunciada pelas mulheres e suas organizações. Os

VI. Identificar e responsabilizar os agressores das
mulheres que sofrem violência doméstica e sexual.
VII. Prestar atendimento às mulheres que têm seus
direitos humanos e sexuais violados, garantindo os
direitos sexuais e os direitos reprodutivos na perspectiva da autonomia das mulheres sobre seu corpo
e sobre sua sexualidade.
VIII. Garantir a inserção das mulheres em situação
de violência nos programas sociais nas três esferas
de governo, de forma a fomentar sua independência e autonomia. (BRASIL, 2013, p.43)
Neste breve e inconcluso trabalho pretende-se refletir
sobre as redes de enfrentamento e a rede de atendimento
às mulheres vítimas de violência. Alguns estudos destacam
que, em determinadas circunstancias, o funcionamento das
redes de atendimento e enfrentamento da violência contra as
mulheres pode ser instrumento de vitimização das mulheres
através da violência institucional. Neste sentido, considerase relevante conhecer o conceito de “rede de atendimento e
rede de enfrentamento” proposto pela Secretaria Especial de
Política para as Mulheres da Presidência da República (SPM).

estudos sobre o tema realizados ao longo da história brasileira e as três conferências nacionais de políticas para as mulheres
(2004, 2007 e 2011), alertaram o governo brasileiro sobre a necessidade de adoção de Planos Nacionais de Políticas, com
capítulos específicos sobre o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.
O Segundo Plano de Políticas para as Mulheres (IIPNPM) de 2013, destaca a questão do enfrentamento à violência contra a mulher e estabelece como objetivo geral “reduzir os índices de todas as formas de violência contra as mulheres”. Outros
objetivos essenciais à essa luta foram encampados no documento, transcritos a seguir, na íntegra:

CONCEITO DE REDE DE ENFRENTAMENTO E REDE
DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA
Para a SPM a rede de enfrentamento à violência contra
as mulheres

1 Formado em Filosofia e Pedagogia. Especialista em Segurança Pública e Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça. Mestre em Educação
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Dois documentos fazem referência às redes de atenção
e enfrentamento à violência contra as mulheres:
Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
– Congresso Nacional – Julho – 2013
Estudo realizado pelo IPEA/Ministério da Justiça – denominado “Violência contra as mulheres e práticas institucionais”. – abril – 2015.
1.

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER (CPMI)

Os trabalhos da CPMI iniciaram no dia 06/03/2012
sob a presidência da deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais e da senadora Ana Rita (PT-ES) na
função de relatora. A apresentação do relatório final ocorreu em julho de 2013.
Durante o seu trabalho a Comissão percorreu 17 estados e o Distrito Federal, ouvindo órgãos governamentais dos poderes Executivos, Legislativos e Judiciário,
das diversas instâncias de poder, e, ainda, os representantes da sociedade civil. A CPMI tomou como referência
e ponto de partida do seu trabalho os dados apresentados
pelo Mapa da Violência (2012).
Os trabalhos realizados pela Comissão permitiram
um refinamento do diagnóstico sobre a violência contra
as mulheres, abrangendo todas as suas possibilidades:
violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual,
institucional, o tráfico de mulheres, a violência contra
mulheres com deficiência, a violência decorrente do racismo, a lesbofobia e o sexismo.
Observa-se que, de acordo com informações disponí-
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veis no site no Senado, o Brasil possui, atualmente, 5.564
municípios. Contudo, de acordo com os dados informados
pela SPM à CPMI do Congresso Nacional, a rede de atendimento/enfrentamento a violência contra as mulheres é
muito inferior ao número de municípios existentes no país,
assim dispostos:
a.
3l4 delegacias de mulheres
b. 116 núcleos especializados em delegacias comuns
c.
204 centros de referência de atendimento às mulheres
d. 52 juizados especializados de violência doméstica
e familiar
e.
46 varas adaptadas de atendimento à violência
doméstica e familiar
f.
38 promotorias especializadas
g.
61 núcleos ou defensorias especializadas.
No Espírito Santo, os dados relatados em 2012 informam que apesar de o Estado possuir 78 municípios, avaliase que a estrutura disponível para enfrentamento desse tipo
de violência é insuficiente para dar conta da problemática:
a.
6 centros de atendimento às mulheres
b. Duas casas abrigos municipais e uma casa abrigo
estadual
c.
Um núcleo de Promotoria das Mulheres – Ministério Público Estadual
d. 4 varas especializadas em violência doméstica e
familiar
e.
1 delegacia de homicídios e proteção à mulher
(DHPM)
f.
10 delegacias especializadas (DEAMS)
g.
1 Núcleo especializado da Defensoria Pública de
atendimento as mulheres
h. 1 Coordenação Estadual de Políticas para as Mulheres vinculada à Casa Civil do Governo do Estado
i.
1 Secretaria Municipal de Política para as Mulheres na Serra
j.
2 gerências de Políticas para Mulheres (Vitória e
Cariacica)
k. 1 Coordenação de Política para as Mulheres – Cachoeiro de Itapemirim
l.
1 Subsecretaria em Vila Velha.
Atualmente não existe mais a Subsecretaria de Vila Velha assim como, até o momento, em que se produzia este
texto, não era pública a posição do Governo do Estado do
Espírito Santo sobre o tema.
O estado que lidera o ranking de assassinatos de mulheres no Brasil não mobiliza, suficientemente, o enfrentamento desse tipo de violência pelas autoridades do governo
do Espírito Santo e da maioria dos municípios capixabas.
Não é possível, no âmbito deste trabalho, detalhar todas as informações relacionadas a cada organismo de atendimento às mulheres, destacam-se, apenas, algumas sobre
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os citados órgãos. As informações a seguir referem-se a
condições médias desses organismos em nível nacional. A
partir dessa análise talvez seja possível identificar melhor
ou pior atuação de determinado estado, ou se há identidade
entre o melhor relato e a realidade em si do local analisado
(exemplo: o Estado do Espírito Santo).

em todos os estados visitados, não dão a devida
atenção à Lei Maria da Penha e não priorizam, nos
orçamentos, a instalação de juizado e varas nem
nas capitais nem no interior, e negligenciam a necessidade de equipe multidisciplinar. (SENADO
FEDERAL, 2013, p. 52).

Nas questões relacionadas ao sistema de saúde, destacam-se os seguintes: o insuficiente número de serviços
para atender as vítimas de violência sexual e assegurar os
serviços de abortamento legal; o baixo número de notificação compulsória da violência, fato que permite supor que a
violência pode ser maior do que a que se consegue registrar
nos vários serviços de atendimento às mulheres. Foi ainda
registrado a violência no parto, particularmente contra mu-

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ÓRGÃOS DE
ATENDIMENTO

Promotorias da Mulher

Delegacias de mulheres

destinam recursos materiais e humanos para atender as de-

Discriminações: étnico/racial; lesbofobia e mulheres com

mandas apresentadas. Constatou-se um número elevado de

deficiência

lheres negras e indígenas.
Não possuem estruturas adequadas, poucas são as que

Observando a situação das delegacias de mulheres
constata-se, a partir do relatório, que a maioria das delegacias de mulheres tem uma estrutura inadequada para o
atendimento. Faltam servidores qualificados e, na maioria
dos casos, não existem plantões de atendimento 24 horas e
nos finais de semana:

processos e quadro insuficiente de pessoal. Como consequência, muitas são as dificuldades apresentadas pelo Ministério Público no desenvolvimento deste trabalho.

Nas reuniões realizadas pelos representantes da CPMI
e movimento de mulheres se evidenciou a existência de discriminações étnico-raciais, além de outras envolvendo mu-

Núcleos de Defesa da Mulher das Defensorias Públicas

lheres lésbicas e mulheres com deficiência. Por isto, mais do

(NUDEM)

que nunca se constata a existência de desafios na promoção
de relações igualitárias de gênero e racial. O desafio coloca-

A insuficiência de servidores tem sido a justificativa de grande parte das delegacias visitadas para
que o registro dos boletins de ocorrência e a tomada do depoimento das vítimas ou testemunhas não
se efetuem no mesmo momento. [...] não há informação ou controle sobre o número de mulheres que
desistem ou não retornam na data aprazada em
razão do adiamento ou de fato mais grave que possa ter acontecido em decorrência do agendamento.
(SENADO FEDERAL, 2012, p. 48).

A CPMI enfatiza a importância da instalação dos núcleos, porém, constatou a insuficiência de implantação dos
mesmos, assim como os núcleos existentes funcionam em

Centros de Referência Mulher
Grande nuance dentre os temas investigados pela CPMI
Esses centros devem acolher e providenciar acompanhamento para as mulheres observando os aspectos

a maioria não atende aos pré-requisitos, uma vez que são
deficitários, em termos de quantidade/qualidade de profissionais e estruturas físicas. Destaca-se, ainda, a insuficiente formação das/dos profissionais no trato das questões

A CPMI constatou que os Tribunais de Justiça,
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líticas públicas. Continua sendo um grande desafio. Se por
um lado a existência da SPM favoreceu a indução de políticas e investimentos, o que é positivo, por outro, constata-se
que os recursos disponibilizados para promoção dessas políticas, até o momento, nos três níveis federados (União, Estados e Municípios) estão aquém das necessidades efetivas.
Talvez seja este um dos desafios a serem enfrentados nas
próximas etapas das lutas das mulheres por seus direitos.

Abrigamento e casas-abrigo

2.

de abrigamento e, dentro da rede constituem-se nos serviços menos procurados, segundo o relatório da CPMI, pelas
seguintes razões:

Diversos foram os problemas verificados, dentre os quais
se destacam: a maioria dos juizados não tem equipe multidisciplinar adequada e completa, não existindo também número
suficiente de servidores nos cartórios. Por esse fato decorre
uma série de outros problemas, tais como, impossibilidade de
cumprimento do prazo legal para análise das medidas protetivas de urgência, atendimento e encaminhamento cotidiano das demandas. Os Tribunais de Justiça, de acordo com as
análises apresentadas nos relatórios, não priorizam os processos em trâmite sob a denominação da Lei Maria da Penha:

se encontra na questão do financiamento desse tipo de po-

relacionadas às mulheres.

As casas abrigo figuram ainda como a principal política
Juizados especializados de violência doméstica e familiar
contra a mulher

larmente, a situação das pessoas com deficiência.
O financiamento

violência. A partir da análise do relatório constatou-se que

As condições desses equipamentos eram inaceitáveis:
estruturas físicas inadequadas, número insuficiente de profissionais, localização distante e de difícil acesso, na maioria das situações, o que criava dificuldades ao acesso por
parte das mulheres.

de gênero, raciais ou geracionais, observando-se, particu-

condições inadequadas.

psicológicos, sociais e jurídicos relacionados à situação de
Instituto Médico Legal (IML) – Departamento Médico
Legal (DML) – Instituto de Polícia Científica

se no sentido do trato adequado das diversidades, sejam as

(...) destacam-se a concepção de confinamento e
disciplinamento que norteia as casas-abrigo; o
rompimento, mesmo que temporário, dos vínculos; o não oferecimento de atividades educativas,
culturais e laborais que fujam do tradicional ‘artesanato’; a falta de privacidade, o rompimento da
atividade escolar dos filhos e filhas, dentre outros,
fazem com que as mulheres prefiram correr riscos
a ficarem na Casa-a brigo. (SENADO, 2013, p. 58)

VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES E PRÁTICAS
INSTITUCIONAIS
Recentemente, em abril/2015 o Instituto de Pesquisas

Aplicadas (IPEA) e o Ministério da Justiça (MJ), através da
Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL), publicaram o estudo denominado “Violência contra a mulher e as práticas
institucionais”. Trata-se de um estudo que apresenta análise teórica, pesquisa empírica sobre os juizados de violência
doméstica e familiar contra a mulher e práticas institucionais. Neste estudo são propostas medidas visando o aprimoramento na atuação desses juizados.
A título de informação, vale destacar que esses estudos
foram consolidados a partir de pesquisa empírica realizada
em juizados dos seguintes estados brasileiros: São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso Sul e Pará.
O texto aponta a persistência de inúmeros problemas já registrados em outros estudos e, em especial, no relatório da

Serviços de saúde
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CPMI, referenciado anteriormente neste artigo.
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Em análise do ponto de vista físico-estrutural relata-

cação não-sexista, na desmistificação da violência

rém, em ensinar aos homens a respeitá-las e a não as assediar. Parecem demonstrar que o problema está no com-

se a falta de espaço físico para atendimento humanizado;

e na deslegitimação dos meios que a legitimam”

grande número de demandas e poucos juizados e núcleos;

(BRASIL, 2015, p.50). Nessa releitura o Poder

portamento da mulher e não no comportamento do homem;

insuficiência de profissionais; atendimento feito por pes-

Judiciário poderia contribuir para a promoção da

soas com insuficiente qualificação na temática de gênero;

cidadania feminina;

rio. Além dos problemas no funcionamento do sistema como um todo, constatam-se situações em que alguns su-

i.

Conforme já mencionado anteriormente, o estudo registra o comportamento patriarcal predominante no judiciá-

As equipes multidisciplinares trabalham sobre-

jeitos do processo (Juízes/as, Promotores/as, Advogados/as, Defensores/as) apreciam os fatos com pré-julgamento

do serviço; atrasos, cancelamentos de audiências e faltas

carregadas subsidiando a ação de juízes, defenso-

moral dos comportamentos da vítima, caso em que pode resultar na sua culpabilização pela violência sofrida.

não justificadas; horários de atendimento em conflito com

res, promotores e advogados: apresentam relató-

o horário de trabalho das mulheres; dificuldade de cumpri-

rios a partir das solicitações dos juízes; realizam

mento de medidas protetivas, em função do preparo insufi-

visitas domiciliares relacionadas a maus tratos

ciente de policiais e de oficiais de justiça.

ausência de informação adequada e precisa para as usuárias

d.

Essas práticas se manifestam através dos comentários, brincadeiras, nos círculos informais dos espaços de poder;
j.

Insuficiente articulação de rede no atendimento à mulher vítima de violência. Os diversos sujeitos do processo

em crianças, adolescentes e idosos; atendem réu

(Juizado, Ministério Público, Defensoria, DEAMS, Prefeituras), na maioria das vezes, realizam acompanhamento

Não sendo possível no âmbito deste texto tratar de to-

preso em suas idas ao fórum; realizam grupos de

e comunicação insuficiente, desarticulado e burocrático.

das as questões desenvolvidas ao longo do estudo IPEA/MJ,

reflexão com autores de violência; atuam nas va-

pontuam-se, em seguida, alguns temas:

ras da família, crianças e adolescentes, criminais,

a.

As mulheres que vivenciam esse tipo de violência,

dentre outras. O número de profissionais torna-

ao buscar enfrenta-las passam por diversos pro-

se insuficiente frente a demanda;
A estrutura da Defensoria Pública é insuficiente

A situação visualizada, seja nas constatações da CPMI do Congresso Nacional, seja através do estudo realizado pelo

pectos subjetivos: conflitos pessoais e religiosos; a

e, por vezes, inadequada para realizar o atendi-

IPEA/MJ, poderia ser motivo de frustração e desânimo, tal o quadro que se apresenta. Por outro lado, é também possível

preocupação com a manutenção da família, os fi-

mento às mulheres vítimas. Em muitos lugares

lhos, a situação financeira, o eventual sentimento

as mulheres são atendidas por estagiários. Nada

avaliar que, nas últimas duas décadas, constituiu-se uma mobilização crescente a partir dos movimentos de mulheres, dos

de afeto em relação ao autor de violência e o medo

contra os estagiários e as estagiárias que se es-

de prejudicá-lo; b) a violência institucional ocor-

forçam para trabalhar da melhor forma possível.

mesmo tempo, esperançosa de que é possível à sociedade brasileira se mobilizar na defesa dos direitos humanos das mulhe-

rida a partir do momento em que essas mulheres

Registra-se, no entanto, que os estagiários são

res. Muitos foram os avanços conquistados. Novas políticas públicas são formuladas. Organismos que cuidam do atendi-

procuram o socorro das instituições. Segundo o

aprendizes em atividades didático-pedagógicas

texto essa violência se perpetua

mento as mulheres foram criados em diversos espaços dos poderes e governos municipais, estaduais e federal.

para aprender sobre o exercício da futura profis-

blemas, dentre os quais destacam-se dois: a) as-

e.

são, não sendo objetivo suprir a ausência de mão
cia sofrida pela mulher, em cada policial que toma a

mento no serviço público;

debate é absolutamente oportuno pela gravidade dos problemas vivenciados no cotidiano das mulheres brasileiras e por

Quantidade enorme de inquéritos que não são

todas as situações que podem e devem ser debatidas no âmbito do processo de mobilização, convocado pela Presidência da

rador do Direito que reproduz o discurso patriarcal

f.

concluídos nas DEAMS por falta de equipamentos

ao decidir sobre os casos de violência de gênero”

e pessoas para desenvolver o trabalho;

República, para a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que acontecerá entre os dias 15 e 18 de março de

g.

Dificuldade de cumprimento de medidas pro-

2016 em Brasília. Portanto, mãos às obras. O trabalho é longo. A missão é árdua.

tetivas, afinal, nem os policiais, nem os oficiais

A causa vale a pena e justiça o comprometimento da inteligência, do afeto, do coração, das energias de milhões de mulhe-

Existe uma subnotificação de violências contra as

de justiça estão adequadamente preparados, na

res. Torna-se necessário, também, que esta causa mobilize muitos homens, que apesar de terem sido educados numa pers-

mulheres por diversos motivos, dentre os quais

temática de gênero, para o cumprimento dessas

pectiva patriarcal e machista, fazem a autocrítica da sua forma de ser, estar e viver neste mundo. Certamente eles também

destacam-se

medidas. Neste sentido é muito interessante reproduzir o depoimento de uma Analista Judiciária em relação a medida protetiva de uma vítima:

“[...] a pouco importância atribuída a esse tipo de
violência, a descrença da população nas autoridades competentes, a busca por meios de resolução de

Ela narra um caso em que estava em medida prote-

conflitos informais mais céleres e eficazes e a falta

tiva e o agressor a estava seguindo e perturbando.

de expectativa da população quando aos efeitos ad-

Ao abordar policiais que estavam no carro-patru-

vindos de uma denúncia formal às instituições que

lha perto do local onde estava sendo perseguida,

tratam do tema, envolvendo aqui a complexidade

mesmo anunciando que estava em medida proteti-

da cultura jurídica que também pode se revelar um

va, eles se negaram a levá-la à delegacia. Quando,

empecilho institucional. (BRASIL, 2015, p.48);

enfim, conseguiu chegar à delegacia, foi muito mal
atendida; situação que só se inverteu quando seu

O direito constitui-se como um saber ‘masculino,

irmão, que é advogado, chegou. Ela diz que neste

inflexível e patriarcal’. Torna-se um desafio fazer

momento o diálogo melhorou porque “o papo ficou

com que os valores feministas sejam integrados

de homem para homem”. (BRASIL, 2015, p.74);

às instituições judiciárias. É preciso tratar a vioh.

sonham com um mundo onde não caiba nenhum tipo de violência, particularmente a violência contra as mulheres, além de
acreditarem que é possível construir relações igualitárias de gênero nos relacionamentos.
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As ações de prevenção à violência contra a mulher
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que se assegure às mulheres um tratamento, mais

são, ainda, insuficientes ou equivocadas. Algumas
se preocupam em ensinar a mulher a se proteger,

SANGARI, 2012.

adequado, em que não busca somente a resolução
do conflito, mas seja “pautado na igualdade e edu-

por exemplo, do assédio, e não se preocupam, po-

lência doméstica como grave problema social em
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O diagnóstico dos problemas deve inquietar corações e mentes na busca de soluções que favoreçam a construção de um
outro mundo possível, onde entre outras tantas coisas que são de direito, existam relações igualitárias de gênero. Todo este

de obra com as qualificações adequadas ao atendi-

(BRASIL, 2015, p. 47).

c.

setores sociais comprometidos com a promoção dos direitos humanos, gerando resultados positivos. Postura realista e, ao

“[..] em cada delegacia que descaracteriza a violênpostura da mulher como ‘exagerada’ e em cada ope-

b.

FINALIZANDO O TEXTO E PROSSEGUINDO O DEBATE
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O NEVID/MPES E A COMUNIDADE: O PROJETO EDUCAR

de assessoramento técnico aos membros, fiscalização da for-

EM DIREITOS DAS MULHERES

da igualdade de gênero e na conscientização sobre os efeitos

mulação e implementação de políticas públicas na promoção
pessoais e sociais dessa violência. A seguir destacamos algumas competências contidas neste artigo:

Catarina Cecin Gazele1, Alice Emilia da Silveira2, Bianca Barcelos Rodrigues3, Camila
Lenhaus Detoni4, Jocilene Marquesini Mongim5 e Kátia Cristini Kaiser6
EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA.
Trata de trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espirito Santo (NEVID/MPES),
tendo como objetivo a prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres por

I – ampliar a participação do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo na rede de atendimento

também, de outros direitos nos campos político, social, educacional e da família. Pretende-se, também, que esta mulher seja multiplicadora desta ação na sua família e junto à
comunidade onde está inserida. O Projeto Educar em Direitos das Mulheres vem ao en-

V – elaborar propostas de projetos, eventos e ações
diversas, no sentido de melhorar a qualidade dos
serviços prestados;
XIV – apoiar, articular e monitorar as iniciativas das

Objetivos Específicos
O NEVID desenvolve outras atividades como: assessoria aos membros em matéria de violência contra

ca, mas também fomentar políticas públicas voltadas para a prevenção de violência e da

mulheres; atendimento de mulheres em situação de vio-

construção de outras relações de gênero. É desenvolvido em parceria com as Secretarias

lência e encaminhamento para a rede socioassistencial

cartilhas pertinentes ao tema; aplicação de questionário para levantamento da realidade
local. Os temas abordados são: aspectos históricos dos direitos das mulheres; violência de

Ampliar conhecimentos dos aspectos jurídicos
da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha junto à comunidade local;
II. Informar às mulheres acerca da atuação específica do Ministério Público sobre o fenômeno
social da violência;
III. Socializar informações sobre os equipamentos
existentes no município e arredores da Rede de
Atendimento à Mulher.
IV. Informar às mulheres sobre outros direitos de interesse das mesmas e da família;
V. Levantar carências da comunidade por meio de
questionário em diversas áreas que afetem o cotidiano das mulheres.

titucionalizados de discussão sobre Políticas Públicas
para mulheres (Câmara Técnica de Monitoramento das
Ações do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência

– Lei Maria da Penha e serviços municipais da rede de atendimento. Desde 2013 já foram

Contra as Mulheres e Fórum Estadual Permanente de En-

parceiros desta ação 20 municípios e participaram 1.467 mulheres. Este Projeto se constitui

frentamento a Violência Contra as Mulheres do Campo);

em uma estratégia de aproximação entre o Ministério Público, a Comunidade e a Rede de

fiscalização de equipamentos de atendimento às mulhe-

Palavras-chave: Violência Doméstica – Lei Maria da Penha – Direitos das Mulheres

I.

(em caráter excepcional); participação em espaços ins-

gênero; violência contra a mulher; Ciclo da Violência; aspectos jurídicos da Lei 11.340/2006

Atendimento contribuindo para aprimorar o funcionamento da rede local.

Promover ações educativas sobre direitos das mulheres
e da família. Informar por meio de conteúdos jurídicos, psicológicos, sociais, preferencialmente a população feminina
dos municípios sobre seus direitos.

diversas Promotorias de Justiça afetas à matéria.

não apenas de implementar e fortalecer políticas de enfrentamento à violência domésti-

de trabalho consiste em palestras expositivas e dialogadas; utilização de filmes, slides e

OBJETIVOS:

Objetivo geral

contro do que é proposto pela Lei Maria da Penha, uma vez que esta prevê a importância

de Assistência Social, de Educação e de Saúde dos municípios envolvidos. A metodologia

2.

à mulher vítima de violência doméstica e familiar;

meio de um Projeto Educacional que visa ampliar o conhecimento das mulheres sobre
os seus direitos civis, políticos, Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, além da promoção,

gurança Pública e Defesa Social de 11 de março de 2013),
e o Projeto: Encontro Regional sobre Violência de Gênero
e a Lei Maria da Penha, criado em julho de 2014, que tem
por finalidade o aprimoramento dos serviços prestados pelas Promotorias de Justiça no atendimento às Mulheres em
Situação de violência doméstica.

res em situação de violência (Casas Abrigo); realização
de campanhas educativas junto à sociedade (Campanha
da Margarida – 2011 Campanhas da Não Violência contra as Mulheres – 2012 e Campanha do Laço Branco –
2013/2014) dentre outras.

1.

O NEVID integra um Colegiado Nacional de Enfrenta-

INTRODUÇÃO

3.

JUSTIFICATIVA

mento à Violência Doméstica e Familiar contra a MulherEste trabalho, desenvolvimento pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do

COPEVID. Por sua vez, este faz parte do Grupo Nacional

Ministério Público do Estado do Espirito Santo (NEVID/MPES), tem como objetivo promover a execução de um Projeto Edu-

de Direitos Humanos - GNDH. O grupo integra o Conselho

cacional de prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres visando também à promoção de outros direitos

Nacional de Procuradores Gerais o que significa dizer da

nos campos político, social, educacional e da família.

séria atuação do NEVID no enfrentamento e combate à

Projeto Educar em Direitos para Mulheres tem como foco principal estabelecer mudanças por meio da informação às
mulheres sobre seus direitos, ou seja, informá-la que ela é sujeito de direitos. Com isso, pretende-se que esta mulher seja
multiplicadora desta ação na sua família e junto à comunidade onde está inserida.

violência contra as Mulheres.
A partir de 2012 o NEVID concentrou esforços na criação de ações e projetos que buscassem maior interação com

Atualmente a equipe do NEVID/Coordenação Estadual é composta por técnicos com formação acadêmica em Direito, Psi-

a população em geral, a fim de dar maior visibilidade aos

cologia, Serviço Social, bem como estagiários destas respectivas áreas. Uma das atribuições desta equipe é o fomento de Políti-

trabalhos do Núcleo, como também ampliar a divulgação da

cas Públicas de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Os trabalhos da equipe de profissionais do

Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha.7 Os projetos desen-

NEVID são norteados pelo artigo 3° de seu Regimento Interno (Ato nº 20 de 10 de outubro de 2012), o qual indica a realização

volvidos pelo Núcleo além do Projeto Educar são: Capacitação de Violência de Gênero para Policiais Civis e Militares

1 Procuradora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Coordenadora Estadual do NEVID/MPES. Bacharel em Direito. Mestre em História Social das Relações
Políticas pela UFES. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-4512.

(Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público
do Estado do Espírito Santo e a Secretaria de Estado da Se-

2 Assessora Técnica do NEVID/MPES. Psicóloga. Mestre em Atenção à Saúde Coletiva pela UFES. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-4774.

6 Assessora Técnica do NEVID/MPES. Assistente Social. Especialista em “Impactos da violência na saúde” pela FIOCRUZ. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-5192.

7 Lei 11.340/2006 - Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
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3 Assistente Social do NEVID/MPES. Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela UFES. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-5199.
4 Psicóloga do NEVID/MPES. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-4773.
5 Psicóloga do NEVID/MPES. Mestre em Educação pela UFES. E-mail: nevid@mpes.mp.br. Tel: (27) 3149-4772.
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A Lei Maria da Penha não possui apenas um caráter
punitivo, mas notadamente preventivo quando discorre no
Art. 8º sobre a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em
geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção
aos direitos humanos das mulheres.
Dessa forma, a Lei traz a importância não apenas de
implementar e fortalecer políticas de enfrentamento à violência doméstica, mas também se fomentar a discussão de
políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e
da construção de outras relações de gênero.
Acreditamos que ações de esclarecimento e divulgação
da Lei Maria da Penha e sobre os serviços da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar são de grande valia no sentido de contribuir para que
tanto as mulheres quanto às comunidades em geral possam
lidar com essa questão.
Além disso, ele se constitui em uma estratégia de aproximação entre o Ministério Público, a Comunidade e a Rede
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de Atendimento contribuindo para aprimorar o funcionamento da rede local.

5.

GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

DESENVOLVIMENTO: BREVE CONTEXTUALIZA-

nomeando a violência contra a mulher como viola-

à violência de gênero. É reconhecida pelos movimentos de

ÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, SOCIAIS, CIVIS

ção de direitos humanos;

mulheres, como aliada na defesa de políticas públicas com

E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
4.

•Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação

ticas, e em sintonia com os movimentos, foi determinante

Para destacar a importância de um projeto voltado para

da Violência Contra as Mulheres (1993), que define a

para aprovação da Lei Maria da Penha.

a prevenção da violência, faz-se necessário reconhecer his-

violência em suas múltiplas formas de manifestação

Conforme ainda preconiza o Relatório do CONE SUL, “é

e reconhece sua prática no âmbito público e privado;

direito da mulher: igualdade de acesso à educação, à forma-

METODOLOGIA DOS TRABALHOS EXECUTADOS
Inicialmente é realizado um contato prévio com

autoridades locais para articulação e organização da ação:
Gestores Municipais como os Secretários Municipais de
Assistência Social, Saúde, Conselhos de Defesa dos Direitos
das Mulheres, outros órgãos por ventura existentes no município no enfrentamento à violência contra a mulher e o
Promotor de Justiça com atribuição na matéria.
Sua metodologia consiste em: palestras expositivas e
dialogadas; utilização de filmes, slides e cartilhas pertinentes ao tema; aplicação de questionário com conteúdo social.
Os temas abordados são apresentados respectivamente pela equipe psicossocial do NEVID, pelo Promotor de
Justiça da Comarca com atuação na matéria e pela Rede de
atendimento municipal.
Na primeira palestra é apresentada a contextualização
histórica dos direitos das mulheres. São abordados os avanços e conquistas dos direitos civis e políticos das mulheres
através da trajetória de figuras femininas, que ao longo da
história protagonizaram importantes conquistas nesta
luta. Mulheres pioneiras como a paulista Bertha Lutz que
após ter contato com movimentos feministas da Europa e
Estados Unidos, criou as bases do movimento feminista no
Brasil na luta pelo sufrágio feminino. As figuras femininas
que fizeram história no cenário capixaba na luta pelos direitos políticos e sociais também são apresentadas ao público.
Na sequencia, é abordada através de conteúdo lúdico
e ilustrativo em uma proposta interativa, a construção ao
longo da história, do que é masculino e feminino e de como

toricamente a ampliação dos direitos voltados para as munero tem como marco de referência a Conferência Mundial

•Conferência sobre População e Desenvolvimento

do Ano Internacional da Mulher, promovida pela ONU, em

(Cairo, 1994) e sua Plataforma de Ação, especial-

1975 na Cidade do México. A conferência lançou a Década

mente pelo reconhecimento de que “a humanida-

da Mulher (1975–1985), convocando todos os governos a

de não é um todo homogêneo, o Plano se debruça

promover a igualdade de homens e mulheres perante a lei.

sobre a existência de desigualdades sociais, desta-

Os avanços nesta discussão tem ligação direta com a

cando grupos tradicionalmente mais atingidos por

luta do movimento de mulheres na articulação pela igualda-

tais desigualdades, dentre eles as mulheres”, e o re-

de de gênero. “A noção de direitos dos homens, [...] passaram

conhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos

a ser chamados de direitos humanos graças ao movimento

como parte dos direitos humanos;

carga sexista contida nesta expressão” (DIAS, 2012, p.38).

go, inclusive salário e assistência social” (ONU, 2011, p. 11).
Paralelo aos avanços destacados neste documento, infelizmente ainda encontramos neste cenário de mudanças uma sociedade desigual. O Brasil sempre apresentou
altas taxas de violência contra as mulheres, violência esta
sempre subnotificada, denotando o medo e o estigma na
apresentação de denúncias e na publicização dos casos.
6.

PROJETO EDUCAR EM DIREITOS DAS MULHERES- MINISTÉRIO PÚBLICO E COMUNIDADE

feminista que impôs alteração à terminologia em face da
•IV Conferência da Mulher em Beijing e a Plata-

Na década de 1970 foi aprovada a Convenção sobre a

forma de Ação Mundial da Mulher (1995), que

Muito embora a Constituição Federal de 1988 desse

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a

impulsionou novo enfoque sobre os direitos das

a previsão de criação de mecanismo para coibição de vio-

Mulher (CEDAW, 1979), que representa um novo marco his-

mulheres a partir do conceito de gênero, a noção de

lência nos lares, no capitulo VII, do artigo 226 no pará-

tórico para o compromisso dos governos com a promoção e

empoderamento e da transversalidade de gênero

grafo 8º: “O Estado assegurará a assistência à família na

proteção dos direitos das mulheres. “É a lei internacional

(gender mainstreaming).

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanis-

dos direitos das mulheres. Ela baseia-se no compromisso
dos Estados signatários de promover e assegurar a igualda-

mos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”
No âmbito da Organização dos Estados Americanos:

de entre homens e mulheres e de eliminar todos os tipos
de discriminação contra a mulher.” (ONU Mulheres, 1979).
A CEDAW foi aprovada pela Organização das Nações
Unidas em 1979, tendo entrado em vigor em 1981. O Brasil
ratificou a Convenção em 1984. O texto da Convenção define o que é a discriminação contra a mulher e propôs uma
agenda para acabar com essa discriminação.
A partir de 1980, a discussão sobre a violência contra
as mulheres, ganha espaços de debates através do movi-

conceitos teóricos sobre violência de gênero, ciclo da violên-

mento feminista e dos movimentos de mulheres, ganhando

cia e suas consequências, os disparadores e mitos da violên-

visibilidade em um movimento contínuo repleto de lutas.

cia e a desconstrução, baseada em estudos, dos motivos que

O assunto deixa de ser da área privada para se tornar uma

levam as mulheres a permaneceram nesta situação.

discussão das políticas públicas e leis especiais que colocam

pectos jurídicos da Lei 11.340/2006-Lei Maria da Penha.

ção profissional, além de igualdade de condições no empre-

lheres. A construção da discussão sobre a violência de gê-

nós naturalizamos estes conceitos. São apresentados ainda

A palestra do Promotor de Justiça apresenta os as-

a perspectiva de gênero. A SPM tem o aporte de outras polí-

na pauta do Estado, a integridade física e psicológica de mulheres de todas as idades.

Orienta aos participantes sobre a criação da Lei, seu aspec-

A década de 90 foi de grande importância e muito pro-

to social. Discorre sobre as medidas protetivas de urgência

missora em termos de inclusão dos direitos das mulheres

-MPU, sobre o papel do Ministério Público no atendimento

na agenda mundial e nacional. Eventos contribuíram para

às mulheres e os caminhos percorridos pela mulher para a

os alicerces das políticas no enfrentamento da violência

garantia dos seus direitos jurídicos.

baseada no gênero em diversos países. Segundo consta no

Na apresentação da Rede de atendimento dos equipa-

Relatório Regional de respostas à violência baseada no gê-

mentos municipais, as mulheres tomam conhecimento dos

nero do CONE SUL, do Escritório das Nações Unidas sobre

serviços disponibilizados dos Centros Especializados em

Drogas e Crimes- UNODC (ONU, 2011, p. 10,11), destaca-

Atendimento à Mulher- CRAM; Centros de Referência da

ram-se nesta década: No âmbito da Organização das Nações

Assistência Social- CRAS e os Centros de Referência Espe-

Unidas -ONU:

cializados da Assistência Social- CREAS. Esta abordagem é

(BRASIL, 1988), o advento da Lei 11.340/06 – Lei Maria
da Penha, foi em virtude da condenação do Brasil no Caso

Destaca-se a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
(também conhecida como Convenção de Belém do
Pará, de 1994), cuja relevância está na definição
abrangente da violência contra a mulher, que pode
ser praticada no âmbito público e privado e também
por agentes do estado, seja por sua ação ou omissão.
O Estado Brasileiro é signatário de todos os acordos
internacionais que asseguram, de forma direta ou indireta, os direitos humanos das mulheres, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação e violência
baseadas no gênero. É importante frisar que tratados,
convenções e pactos assinados pelo Brasil em fóruns internacionais e ratificados pelo Congresso Nacional Brasileiro
têm status constitucional.
Os resultados desses acordos representam importante papel na compreensão da violência contra as mulheres
como problema social e político, no reconhecimento das

n. 12.051, pela Organização dos Estados Americanos –
OEA, com a história da farmacêutica Maria da Penha
Maia Fernandes que evidenciou o descaso do Poder Público brasileiro nas questões de violência intrafamiliar. Processo moroso, vítima angustiada, Judiciário desacreditado, país não praticante de ações de prevenção à violência
em geral e em especial contra as mulheres. Daí o nome de
Maria da Penha a essa lei cujo projeto foi discutido em
várias Audiências Públicas pelo país. O caso de Maria da
Penha Maia Fernandes, clama por maior visibilidade da
violência de gênero no Brasil.
Para compreensão, “Violência de gênero é aquela que
incide, abrange e acontece sobre/com as pessoas em função
do gênero ao qual pertencem. Isto é, a violência acontece
porque alguém é homem ou mulher” (STREY, 2004, p.13). A
mesma autora descreve ainda que:
Embora a violência de gênero possa incidir sobre
homens e mulheres, os estudos e estatísticas exis-

desigualdades de gênero e o comprometimento e responsa-

tentes demonstram que grande parte desta vio-

bilização do Estado neste enfrentamento. Além disso, esses

lência é cometida sobre as mulheres por homens,

resultados colocam em evidência a violência praticada em

com consequências físicas e psicológicas muito

ambiente privado, responsabilizando o Estado na omissão

mais graves, severas e daninhas para as mulheres.

com estas violações.

(STREY.2004,p. 16)

No Brasil somam-se a esses avanços, a criação em 2003

de suma importância para a realização da busca ativa, uma

•Conferência de Viena e seu Programa de Ação

da Secretaria de Políticas para as Mulheres-SPM. Secretaria

A Lei 11.340/06 cita no artigo 5º: “[...] configura vio-

estratégia de levar os serviços até o povo e identificar os

(1993) que enfatizou o reconhecimento dos direi-

com status ministerial, que articulada a outros ministérios,

lência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação

usuários/usuárias não atendidos/das nos serviços.

tos das mulheres como parte dos direitos humanos,

desenvolve campanhas significativas no enfrentamento

ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
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sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou pa-

nina, no resgate dos princípios humanos de suas possibilida-

trimonial” (LEI. 11.340,2006).

des como mulheres sujeitos de direitos e na sua autonomia.

Importante informar que os projetos implantados pelo
NEVID têm por finalidade, colaborar para a redução dos
índices de violência contra mulheres no Estado do Espírito

Diante da demanda e da visibilidade que o projeto tem
alcançado, acreditamos que o Ministério Público Estadual,

Santo. Ainda segundo o Mapa da Violência 2012 o “Espírito

neste trabalho de prevenção, está contribuindo com a cons-

Santo, com sua taxa de 9,4 homicídios em cada 100 mil mu-

trução de uma nova história para as mulheres capixabas.

lheres, mais que duplica a média nacional e quase quadruplica a taxa do Piauí, estado que apresenta o menor índice
do país” (WAISELFISZ, 2012, p. 7).

MUNICÍPIO

DATA

Nº PARTICIPANTES

LOCAL DO EVENTO

Linhares

13/03/14

74

Auditório da Universidade
Aberta da Brasil- UAB

Colatina

18/03/14

133

Câmara Municipal de
Vereadores

Cach. Itapemirim

27/03/14

104

Auditório da Faculdade
São Camilo

Cariacica

10/04/14

48

CRAS Padre Gabriel

Cariacica

24/04/14

45

CRAS N. R. Penha

Viana

08/05/14

25

CRAS Campo Verde

Vitória

15/05/14

31

CRAS Andorinhas

Guarapari

03/06/14

32

Escola “Marinalva Aragão
Amorim”

Guarapari

26/06/14

67

Auditório da Secretaria de
Educação

Pinheiros

16/07/14

99

Centro de Convivência da
3ª Idade

Santa Mª de Jetibá

21/07/14

40

Auditório do CRAS

Viana

20/08/14

23

Auditório Cras Vale do Sol

Linhares

18/09/14

56

Auditório da Universidade
Aberta do Brasil- UABUAB

Marilandia

25/11/14

76

Auditório da Câmara
Municipal

Segue abaixo o quadro dos municípios alcançados pelo
Educar no ano de 2013, 2014 e 2015:

O Projeto Educar em Direitos das Mulheres – Ministério Público e Comunidade, matéria deste trabalho, foi idealizado pela Coordenação do Núcleo junto à equipe Psicossocial, após observações das apresentações realizadas pela

MUNICÍPIO

DATA

Nº PARTICIPANTES

LOCAL
DO EVENTO

32

Câmara
Municipal
de Vereadores

Rede de atendimento das Políticas de Assistência Social e de
Saúde dos municípios contemplados durante a Capacitação
de Violência de Gênero para Policiais Civis e Militares.
Percebeu-se que em muitas situações, as mulheres que

Sooretama

05/09/13

procuram os serviços na busca de atendimento especializado, encaminhadas de outros órgãos ou por demanda espontânea, acabam revitimizadas, carecendo de uma escuta
qualificada e sensível, levando em consideração os aspectos
psicossociais e a construção histórica social das relações de
gênero. Neste sentido o projeto foi pensado com o objetivo de contribuir com a função institucional de zelar pela
garantia da cidadania, contribuindo para o respeito e o
exercício dos direitos individuais e coletivos, além de promover a execução de um Projeto Educacional de prevenção

Jaguaré

26/09/13

45

Auditório
da P.M.J

Conceição
da Barra

07/11/13

54

CRAS Quilombola

Pedro
Canário

08/11/13

75

CRAS

39

Auditório
Agência de
Treinamento
Municipal

à violência doméstica e familiar contra as mulheres visando
também à promoção de outros direitos nos campos político, social, educacional e da família. Assim, esta mulher será
multiplicadora desta ação na sua família e junto à comuni-

Presidente
Kennedy

05/12/13

dade onde está inserida.
O Educar não é um Projeto pioneiro, mas inova em
aproximar o Ministério Público Estadual da população através da figura do Promotor de Justiça, assim como o aproxima também de toda a Rede de atendimento.
7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Total de
participantes

245

Quadro 01: Dados sobre O Projeto Educar no ano de 2013

Total

853

Quadro 02: Dados sobre O Projeto Educar no ano de 2014

O Educar teve a sua primeira atuação no município de
Sooretama em setembro de 2013. Desde seu inicio já foram
contemplados de 2013 a 2015, 20 municípios em 25 ações,
atingindo um total 1.483 participantes em sua grande maio-

MUNICÍPIO

DATA

Nº PARTICIPANTES

LOCAL DO EVENTO

Nova Venécia

05/02/15

70

Centro de Convivência

Pinheiros

06/02/15

76

Centro de Convivência

Vila Velha

25/02/15

36

CRAS 5ª região

Serra

03/02/15

55

Unidade Regional de Saúde
de Feu Rosa

São Gabriel da Palha

19/03/15

48

CRAS Gustavo Milbratz

ria de mulheres pertencentes aos grupos de idosas; mulheres
encaminhadas dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos das Mulheres; as assistidas nos CRAMs, CRAS e CREAS e outros grupos de mulheres existentes no município.
O Projeto tem sido solicitado pelos municípios através
dos Gestores Municipais (Prefeitos e Secretários), dos Promotores de Justiça, pelos Conselhos de Defesa dos Direitos
das Mulheres e órgãos afins.
O Projeto Educar em Direito das Mulheres- Ministério
Público e Comunidade vêm ganhando destaque pela responsabilidade que enseja no fortalecimento da autoestima femi-
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O NEVID/MPES E A COMUNIDADE: O PROJETO EDUCAR EM DIREITOS DAS MULHERES

São Domingos do Norte

20/03/15

136

Total:
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CRAS João Gabriel

POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES: ENTRE CONQUISTAS E DESAFIOS

385

Quadro 03: Dados sobre O Projeto Educar no ano de 2015
Thaís Tononi Batista1

ANO

PARTICIPANTES

MUNICÍPIOS

AÇÕES EXECUTADAS

2013

245

05

05

2014

853

09

14

2015

385

06

06

Total geral

1.483

20

25

EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA
Resumo: Este artigo procura avaliar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres levando em conta aspectos como o financiamento, abrangência e
controle social da referida política. Em que pese o avanço que constituiu a incorporação
de tal problemática pela agenda pública, nota-se que muitos são os desafios e limites a
serem enfrentados, haja vista os parcos recursos financeiros destinados a esta política,
fato que não se difere das demais políticas sociais, sacrificadas em nome do pagamento
da dívida pública.

Quadro 04: Quantidade de ações executadas, participantes e municípios contemplados 2013 a 2015.

Palavras-chave: políticas sociais, avaliação, gênero, violência.
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INTRODUÇÃO
Este artigo pretende apresentar algumas reflexões em torno da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres buscando explicitar os avanços obtidos a partir do reconhecimento desta problemática e sua incorporação pela
agenda pública. Entretanto, em que pese o avanço que constituiu a incorporação de tal problemática pela agenda pública,
nota-se que muitos são os desafios e limites a serem enfrentados, haja vista os parcos recursos financeiros destinados a esta
política, fato que não se difere das demais políticas sociais, sacrificadas em nome do pagamento da dívida pública.
Nesse sentido, busca-se avançar no processo de avaliação da referida política, tendo em vista aspectos como sua confi-

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Ato n° 10 de junho de 2009 – Cria o Núcleo de Enfrentamento
à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no âmbito no âmbito do Ministério Público do Espírito Santo.

guração e abrangência, gasto e financiamento, gestão e controle social-democrático e monitoramento. Para tanto, emprega-

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Ato n°013 de julho de 2012 – Altera a estrutura do Núcleo e
cria os Subnúcleos de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no âmbito do Ministério Público do
Espírito Santo.

posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Ato n° 15 de 09 de dezembro de 2013 que cria o Subnúcleo de
Linhares de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no âmbito no âmbito do Ministério Público
do Espírito Santo.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Ato n° 20 que cria o Subnúcleo de Linhares de Enfrentamento à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no âmbito no âmbito do Ministério Público do Espírito Santo.
ONU Mulheres. Entidades das Nações Unidas para a Igualdade Gênero e o Empoderamento das mulheres. Disponivel em>
http://www.unifem.org.br> acesso em outubro de 2014.

remos uma perspectiva de análise dialética acerca das políticas sociais, levando em conta processos econômicos e políticos
que permitam uma leitura crítica, histórica e de totalidade. O método escolhido implica, pois, a tomada de uma determinada
dele as suas múltiplas determinações (NETTO, 2009).
Quanto à avaliação de uma política social pressupõe inseri-la na totalidade e dinamicidade do real conforme ressalta
Boschetti (2009):
A avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar em que medida as
políticas e programas sociais são capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade social e
propiciar a equidade (BOSCHETTI, 2009, p. 4).
Mais importante que dominar métodos de avaliação, consiste em reconhecer seu “papel imprescindível na consolidação
do Estado democrático de direito”. Ou seja, as políticas sociais devem universalizar direitos (BOSCHETTI, 2009).
Feitas essas exposições preliminares, iniciaremos nosso percurso a partir de algumas considerações sobre as políticas

ESPÍRITO SANTO. Pacto Estadual pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos, 2011, 48p.

sociais e seu processo de avaliação sob a égide do capitalismo e do contexto de Estado Mínimo. Explicitaremos ainda alguns

RESPOSTAS À VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO NO CONE SUL: Avanços, desafios e experiências regionais. Relatório
Regional. Julho de 2011. Realização Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes – UNODC para Brasil e Cone Sul,
83p.

vítimas de violência doméstica e familiar.

marcos legais e teóricos sobre a discussão de gênero e da violência contra a mulher e, por fim, apresentaremos as disposições
acerca da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher avaliando seu impacto no cotidiano das mulheres

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

STREY, Marlene Neves; AZAMBUJA, Mariana Porto Ruwerde; JAEGER, Fernando Pires (ORG.). Violência, gênero e políticas
públicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 320p.

Iamamoto (2010, p. 268) afirma que “a questão social é indissociável da forma de organização da sociedade capitalista” e

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Caderno Complementar 11: Homicídio de Mulheres no Brasil. São
Paulo, Instituto Sangari, 2012, 17p.

1 Assistente Social. Especialista em Gestão de Políticas Públicas e Gênero e Raça pela UFES. Mestranda em Política Social- UFES. Analista Judiciária Serviço Social do
PJES. E-mail: thaistononi@hotmail.com. Tel: 99837-1333.
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que foi através do processo de lutas sociais que se pode rom-

Os dados quanti e qualitativos empregados nesta aná-

ciais entre os sexos, marcadas pela forte assimetria entre

AVALIANDO A POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO À

per o domínio privado nas relações entre capital e trabalho,

lise provêm do levantamento realizado pela CPMI2 cujo

um e outro. Permite ainda, referenciar a construção so-

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

de modo a extrapolar a questão social para a esfera pública,

relatório final datado de 2013 traz um amplo mapeamento

cial, política, histórica e cultural de ambas as identidades

o que passou a exigir do Estado ações interventivas concer-

acerca da violência doméstica e do panorama das políticas

(PRÁ, 2010). Dessa forma, os estudos com base no gênero

Segundo o mapa da violência, atualizado em 2012,

nentes ao reconhecimento e legalização de direitos e deve-

públicas de atendimento às mulheres vítimas de violência

explicitam as relações desiguais de poder como fruto de

entre 1930 e 2010 foram assassinadas no país mais de 92

res dos sujeitos envolvidos por meio das políticas sociais.

doméstica no país. Com base nos dados fornecidos pelo re-

uma construção social de papéis e funções de subordina-

mil mulheres, sendo que cerca de 43 mil somente na últi-

As análises da autora endossam a necessidade de se

latório é possível observar o vácuo entre a legislação e a re-

ção, submissão e opressão impostas historicamente às

ma década. As taxas de homicídio subiram constantes até

pensar as políticas sociais sob o ponto de vista da classe

alidade, sobretudo quanto aos serviços prestados ao público

mulheres (TELES, 2007), análise com a qual se concorda

trabalhadora, para quem as políticas sociais são percebidas

1996 e a partir desse ano até 2006 permaneceram estabili-

em questão. Além da análise desse material utilizaremos

neste trabalho e que ilumina as considerações aqui pre-

como serviços complementares e necessários à sobrevivên-

zadas. Em 2007, primeiro ano de vigência da Lei “Maria da

dados constantes no Mapa da Violência; em textos públicos

sentes. Há que se dizer que tais relações desiguais forjam

cia; e sob o ponto de vista do capital, para o qual as políticas

Penha” houve um pequeno decréscimo, mas em seguida as

no sítio do Senado e da Secretaria de Políticas paras as Mu-

ainda desigualdades econômicas e políticas, entre tantas

sociais constituem serviços que atuam como “meios de so-

taxas voltaram a subir de forma rápida até o ano de 2010.

lheres; artigos científicos e informações veiculadas em sites

outras, que acabam por colocar as mulheres em posição

cializar os custos de reprodução da força de trabalho” (PAS-

No contexto mundial, o Brasil ocupava a 7ª posição entre

voltados para o estudo do tema gênero e violência contra a

TORINI, 2007, p. 84).

inferior à dos homens.

84 países no número de mulheres mortas. Destaque para

mulher, como é o caso do CFEMEA3; e do tema gasto públi-

Alves (2011) defende que as políticas sociais se encon-

Isto posto, a opção pelo termo violência contra a mu-

o local de incidência da violência contra a mulher, sendo

co e transparência como é o caso do site Contas Abertas4;

tram inseridas num contexto contraditório das relações so-

lher parece melhor traduzir a especificidade do fenômeno,

predominante o ambiente familiar, ou seja, a residência das

além de outros referenciais teóricos críticos acerca do tema

ciais sob o capitalismo, de modo que considera que a teoria

tendo em vista que historicamente a mulher sempre foi

vítimas: 71,8% contra 45% no caso dos homens. A violência

avaliação de políticas e programas sociais. Será, portanto,

social marxiana é a que fornece elementos que possibilitam

alvo de variados tipos de violência impulsionado pela do-

física é preponderante e perfaz 44,2% dos casos, seguida

o conjunto de todas essas informações que nos permitirá a

uma leitura que permite a vinculação de fenômenos aparen-

minação masculina. Para Teles (2002) a violência contra a

da violência psicológica ou moral (20%) e da sexual (12,2%)

aproximação à realidade das mulheres que são vítimas de

tes na história da sociedade burguesa. Desse modo, pondera

mulher é uma questão milenar, assim como sua banalização

(WAISELFISZ, 2012).

violência doméstica e familiar e o enfrentamento dessa ex-

que é essencial para a avaliação das políticas sociais “a di-

e silenciamento, passando a ser desvelado e mais questio-

Diante dos dados alarmantes fica patente a necessi-

pressão da questão social por parte do Estado brasileiro.

nado nas últimas décadas. Esclarece a autora ainda que a

dade de intervenção do poder público de modo que entre

categoria gênero, muito utilizada por sociólogos, antropólo-

as ações mais significativas se pode destacar a criação da

REFLETINDO A QUESTÃO DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA

gos e demais profissionais das ciências humanas serve para

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) que tem

CONTRA A MULHER

sistematizar as desigualdades existentes entre homens e

“como principal objetivo promover a igualdade entre ho-

mulheres, bem como os papeis historicamente atribuídos a

mens e mulheres e combater todas as formas de preconcei-

cada um, de modo que foram sendo criados pólos de domi-

to e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e

nação e submissão (TELES, 2002).

excludente” (BRASIL, 2013).

mensão econômica da realidade como variável dominante,
mas se destaca a sua dimensão política não descolada, é claro, dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ideológicos” (ALVES, 2011, p. 126).
Ocorre que sendo as políticas sociais consideradas respostas à questão social e suas múltiplas expressões, observa-se a tendência a se apresentarem de forma fragmentada
em várias “questões sociais” que são do trato individual ou
quando muito da família, ou seja, subsumindo-se o caráter
de classe da questão social, com a consequente isenção da
luta de classes no contexto das desigualdades sociais amplamente vivenciadas. No contexto atual as políticas sociais
têm sido objeto de grandes mudanças devido ao neoliberalismo em curso, apontando para “novas” formas de intervenção no que tange aos problemas sociais, de modo a privilegiar ações de cunho filantrópico em detrimento de uma
concepção amparada nos direitos.
Sendo assim, diante do cenário brevemente comentado
o processo de avaliação das políticas sociais é de grande relevância. E as políticas sociais não podem ser avaliadas sem
ter em conta os processos econômicos e políticos, uma vez
que no sistema capitalista “a vida humana é subjugada aos
interesses e necessidades de reprodução do capital sendo
a política social mero derivado da política econômica” [...]

Para as Ciências Sociais, o conceito de gênero vem sendo demarcado pelo Movimento Feminista mais precisamente desde os anos de 1970 e impõe-se como uma catego-

De acordo com Teles (2007) o aspecto sutil da violência

A criação da Secretaria certamente foi um dos mais im-

ria de análise da sociedade que propicia o desvelamento das

de gênero consiste importante característica do fenômeno.

portantes avanços obtidos no que tange à problemática da

desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulhe-

Na verdade, trata-se de um aspecto sutil e perverso, pois

violência doméstica e familiar contra as mulheres, afinal é

res. Por meio de seu estudo, a desigualdade não é percebida

tal violência “ocorre com frequência nas relações amorosas

de sua responsabilidade a elaboração e execução das polí-

como “fruto do acaso ou da natureza humana”, mas como

e afetivas nas quais os agressores conhecem bastante sua

ticas públicas atinentes ao enfrentamento de tal violência.

algo construído historicamente pela própria sociedade (TE-

vítima, sua intimidade e seus aspectos vulneráveis”.

Contudo, apesar de existir desde 2003 somente em 2010 foi

LES, 2007). É uma categoria de análise histórica que “exige

A violência contra a mulher não pode ser entendida

equiparada a Ministério, passando a ser considerada órgão

a análise da relação entre as experiências masculinas e fe-

como fruto das diferenças biológicas. Ela é resultado da

essencial do governo e com estrutura de funcionamento

mininas do passado e a ligação entre essa história e as práti-

construção social de papéis que foram e ainda são impos-

ampliada. Passou também a ter assento no Conselho de De-

cas atuais [...] ela pode explicar as continuidades e desconti-

tos a ambos. Tais papéis induzem a reações violentas, não

senvolvimento Econômico e Social, o qual tem por objetivo

nuidades na organização social” (COULOURIS, 2003, p. 62).

sendo, portanto, fruto da natureza, mas sim do processo

assessorar a presidência da República quanto às medidas de

O conceito de identidade de gênero surge como algo li-

de socialização das pessoas. Do mesmo modo, não se pode

desenvolvimento do país, e assim foi possível levar ao órgão

gado à percepção subjetiva de ser masculino ou feminino

reduzir a violência à questão do uso de álcool e outras

uma maior perspectiva de gênero (BRASIL, 2013).

relacionado à maneira como alguém se sente e se apre-

drogas, por exemplo. O consumo dessas drogas potencia-

Em 2004 teve início a construção da Política Nacional

senta aos outros como “masculino” ou “feminino” (GPP-

liza a agressão, mas não é de forma alguma a sua causa,

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a partir

GeR, 2010). Tal conceito permite uma análise histórica

pois “a violência é uma conduta aprendida por agressor e

da realização da I Conferência Nacional de Políticas para as

do feminino e do masculino, assim como as relações so-

agredida e emerge geralmente de situações onde uma das

Mulheres e do Primeiro Plano Nacional de Políticas para as

partes não cumpre a contento o papel social que lhe fora

Mulheres. Conforme destaca o relatório da CPMI:

(ALVES, 2011, p. 130).
Para alcançar o objetivo proposto adotaremos como
metodologia a avaliação de impactos, tendo por base o entendimento explicitado por Silva (2001) a qual considera
que tal metodologia objetiva avaliar as mudanças quanti e
qualitativas que decorrem das ações governamentais sobre
as condições de vida da população, no caso em questão, sobre as condições de vida das mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar. O critério, portanto, é a efetividade,
os impactos, resultados dos efeitos de um programa, identificando a mudança e sua dimensão.
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2 Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Composta pelos parlamentares
Deputada Federal Jô Moraes (PCdoB/MG), Deputada Federal Keiko Ota (PSB/
SP) e Senadora Ana Rita (PT/ES). “Com a finalidade de investigar a situação da
violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do
poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para
proteger as mulheres em situação de violência”.
3 Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Organização não-governamental
sem fins lucrativos dedicada ao estudo dos temas feminismo, direitos humanos,
democracia e igualdade racial.
4 “Entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que reúne pessoas físicas e
jurídicas, lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas, bem como
quaisquer interessados em conhecer e contribuir para o aprimoramento do
dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade e à legalidade”.
Disponível em: http://www.contasabertas.com.br. Acesso em: 05 de dez. 2014.
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designado” (TELES, 2007, p. 71). É preciso, pois, romper
com a lógica patriarcal da violência e traçar caminhos

O Plano Nacional constitui-se no instrumento de

para a mudança.

formulação da política que norteia as ações da Se-

Os estudos sobre gênero têm apontado para o fato de

cretaria, conforme fica evidenciado na apresenta-

que não basta apenas uma igualdade formal de direitos e

ção da publicação referente à Política Nacional de

oportunidades, sendo necessárias medidas concretas que

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (BRA-

permitam a superação das discriminações contra as mulhe-

SIL, 2013, p. 40).

res. Nesse contexto, importante se faz a atuação do Estado
por meio de políticas sociais que reconheçam e atuem no
sentido de inibir a violência contra as mulheres.
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É no interior da Política Nacional que se encontra o
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a
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Mulher. O Pacto é um acordo federativo firmado entre a

nicípios, sendo que 40% das receitas municipais devem ser

o financiamento e o gasto com as políticas sociais “forne-

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,

aplicadas na saúde e educação (25% e 15% respectivamen-

cem indicações sobre o alcance, limites e o caráter redistri-

e que objetiva “o enfrentamento de todas as formas de

te). Já as políticas que não são reguladas, como é o caso da

butivo destas” além de estarem relacionadas à política eco-

violência contra as mulheres” (BRASIL, 2013, p. 44). Ade-

habitação, saneamento, urbanismo e direitos da cidadania

nômica adotada pelo governo.

mais, é através do Pacto Nacional que a política integral e

(este último abrange a política de atendimento às mulheres

Para o CFEMEA embora tenha ocorrido um aumen-

multissetorial é articulada.

em situação de violência doméstica e familiar) acabam por

to de recursos para o enfrentamento à violência contra as

sofrer com o descaso dos governos (SALVADOR, 2012).

mulheres foi possível observar a partir de um cruzamento

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, portanto, se orienta pelos seguintes prin-

Os recursos empregados na Política Nacional são as-

de dados realizado pelo instituto, que no que concerne aos

cípios: igualdade e respeito à diversidade; equidade; autono-

sim descritos pela CPMI conforme indica matéria veicula-

valores do orçamento autorizado nos últimos anos e os da-

mia das mulheres; laicidade do Estado; universalidade das

da no site do Senado:

dos de feminicídios, não houve uma diminuição do número

políticas; justiça social; transparência dos atos públicos e

Nos últimos oito anos, o governo f ederal separou

de mulheres assassinadas por violência doméstica. Nesse

participação e controle social. Todavia, “o que se tem verifi-

do Orçamento da União R$ 25,1 milhões anuais,

sentido, defendem que é preciso debater como de fato são

cado, [...] é a dificuldade de observar esses princípios, quan-

em média, para ações contra esse tipo de violência.

aplicados os recursos financeiros.

do o governo tem adotado uma política de combate à po-

A CPI classificou o valor de “módico” — equivale a

Nota-se assim, conforme ressalta Cabral (2008) que a

breza que prioriza o assistencialismo (Bolsa Família) e não

R$ 4.600 por município e R$ 0,26 por mulher. Na

prioridade do governo consiste no pagamento da dívida pú-

políticas que promovam a autonomia das pessoas” optando

prática, porém, só R$ 11,6 milhões anuais foram

blica, sendo o contingenciamento orçamentário um podero-

por priorizar o aumento das reservas cambiais e mantendo

efetivamente aplicados (SASSE, Cíntia; WESTIN,

so “artifício para gerar superávit primário” para o pagamen-

a política de superávit primário, para ganhar maior confian-

Ricardo. CPI da Violência contra a Mulher: go-

to da dívida.Para Salvador (2012) no capitalismo se processa

ça dos credores da dívida pública (CABRAL, 2008, p.9).

verno destina pouco dinheiro para combater as

uma disputa pelos recursos do fundo público estatal, sendo

agressões domésticas. Disponível em:<www12.

o orçamento política marcada por diferentes interesses. O

senado.gov.br>. Acesso em: 14 de dez. de 2014).

fundo público “é essencial na esfera da acumulação produ-

Entre as áreas estruturantes do Pacto encontra-se a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Vio-

1.

lência contra as Mulheres, incluindo a implementação da
Lei Maria da Penha. Observa-se, portanto, que a Política
Nacional “[...] se baseia na estruturação e na ampliação da
rede de serviços especializados” bem como em ações de
“conscientização e capacitação dos agentes públicos para
atendimento e prevenção; na ampliação do acesso das mulheres à justiça; e no apoio a projetos educativos e culturais”
(BRASIL, 2007, p. 12).
Por seu turno, a Lei n° 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha cria os mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher
considerando a Constituição Federal de 1988 e Convenções afins das quais o Brasil é signatário. De acordo com
a lei configura-se violência doméstica e familiar contra a
mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial” (BRASIL, 2006, p. 12).
Tal violência pode se dar no âmbito da unidade doméstica,
da família ou em qualquer relação íntima de afeto onde o
agressor esteja convivendo ou tenha convivido com a vítima, independente de coabitação.
Quanto aos recursos para financiar as ações da Política
Nacional estes são oriundos do orçamento fiscal, ou seja,
opera-se de forma diferente da assistência social e da saúde
que são políticas sociais que integram a seguridade social e
que têm orçamento próprio.
Entre as principais políticas que contam com vinculações de receita encontra-se a aplicação de 18% das receitas
de impostos para o ensino; gasto mínimo em ações de saúde
corrigidos anualmente; contribuições elencadas no art. 195
da CF que são exclusivas para o financiamento do orçamento da seguridade social. Não obstante, essas contribuições

tiva” também “no âmbito das políticas sociais”. Conforme o
Igualmente a entidade Contas Abertas traz em desta-

estudioso seria até mesmo impensável a formação do capi-

que a questão orçamentária da SPM que executou apenas

talismo sem a utilização de recursos públicos, pois este se

40% dos recursos de 2013, sendo que o orçamento da pasta

encontra presente na realização do investimento capitalista

somou R$ 208,5 milhões, o que equivalia a R$ 81,5 milhões.

na forma de subsídios, desonerações tributárias, incentivos

Para o ano de 2014 o orçamento autorizado para a SPM foi

fiscais, etc. Funciona “como fonte que viabiliza a reprodução

de R$ 217,2 milhões, sendo R$194,3 milhões somente para

da força de trabalho, por meio de salários indiretos” [...]. Sob

o programa de enfrentamento à violência contra a mulher,

a forma de investimentos do Estado em meios de transporte

entretanto, já se alertava na ocasião para o fato de que o

e infraestrutura; além de ser responsável pela “transferên-

governo federal anunciara um contingenciamento de R$ 20

cia de recursos sob a forma de juros e amortização da dívida

milhões nas despesas discricionárias da Secretaria.

pública” (SALVADOR, 2012, p. 7).

Paralelamente a isso o site Dívida Cidadã5 ressalta que

No que tange à problemática em tela a realidade cons-

o orçamento geral da União para 2014 estava em torno de

tatada in locu pela CPMI não é das mais animadoras. Após

R$ 2,383 trilhões, sendo que desse montante 42,04% eram

dezesseis meses de diagnóstico, percorrendo os estados,

juros e amortização da dívida pública, seguidos de 19,87%

concluiu-se que há muito por fazer. Entre as recomenda-

relativos à previdência social, 4,11% para saúde; 2,86% para

ções da CPMI ao poder público encontram-se o reforço das

a assistência social e 3,49% para a educação. Para o eixo di-

“verbas aplicadas no cumprimento da Lei Maria da Penha”.

reitos da Cidadania, onde encontra-se a política de atendi-

Ademais, constatou-se que as contrapartidas financeiras

mento às mulheres vítimas de violência doméstica seriam

dos estados e das prefeituras nos convênios com o governo

destinados 0,08% do orçamento. Numa comparação com o

federal são praticamente inexistentes.

ano anterior, 2013, constata-se que houve uma diminuição

Outra importante recomendação consiste na criação

de recursos destinados às políticas sociais: a Previdência

de um Sistema Nacional de Informação sobre a Violência

Social, por exemplo, contava com aportes de recursos da or-

contra a Mulher que permita traçar políticas com base na

dem de 24,11%; a assistência social 3,41%; educação 3,70%;

realidade concreta das mulheres.

ao passo que as políticas de direitos da cidadania tiveram

Tal medida é imprescindível a nosso ver já que o que se

ínfimo aumento já que se encontravam em 2013 no patamar

observa é um grande desencontro entre as informações levan-

de 0,04%. (Em: <http://auditoriacidada.org.br>. Acesso em:

tadas sobre a realidade que cerca a problemática, sobretudo no

08 de dez. De 2014).

que se refere aos serviços que compõem a política de atendi-

Por esses dados fica notório o parco investimento em-

mento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

pregado na política de atendimento às mulheres vítimas de

Exemplo disso se nota a partir das divergências de informa-

violência doméstica, e como ressalta Fagnani (2009, p. 121)

ções divulgadas pela SPM e o levantamento realizado pela
CPMI e dessas em relação aos dados informados pelo TCU6.

são alvos constantes da reação conservadora que afirma haver um engessamento do orçamento público. Os efeitos dessa vinculação orçamentária se estendem aos estados e mu-
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5 Auditoria Dívida Cidadã. Associação sem fins lucrativos que tem por objetivo,
entre outros, “Realizar, de forma cidadã, auditoria da dívida pública brasileira,
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De acordo com registros da CPMI a partir de dados divulgados pela SPM:
[...] existem no país 963 serviços especializados
de atendimento às mulheres, dentre os quais: 374
Delegacias da Mulher (DEAMs); 116 núcleos especializados em delegacias comuns; 204 Centros
de Referência de Atendimento à Mulher; 72 casas
-abrigo; 52 juizados especializados de violência doméstica e familiar; 46 varas adaptadas; 38 promotorias especializadas e 61 núcleos ou defensorias
especializadas (BRASIL, 2013, p.47).
Conforme relatório do TCU constante também
nas análises da CPMI:
[...] em 2011, o número de Delegacias e de Postos de
Atendimento à Mulher totalizavam 543. Divergência de dados também é encontrada no que se refere
aos Centros de Referência à Mulher, 187 no Relatório do TCU e 204 computados pela SPM. Juizados e
Varas adaptadas somam 94 no Relatório do TCU e
98 conforme a SPM, 57 Núcleos da Defensoria da
Mulher no Relatório do TCU e 62 informados pela
SPM (BRASIL, 2013, p. 47).
Entretanto, a própria CPMI chegou a números divergentes de acordo com informações repassadas pelos estados: Delegacias da Mulher somam 415; Núcleos Especializados em delegacias comuns 103; Centros de Referência
de Atendimento à Mulher 192; Casas Abrigo 71; Juizados
Especiais de Violência Doméstica 61; Varas adaptadas 27;
Promotorias Especializadas da Mulher 64; Defensorias Especializadas ou Núcleos da Mulher 36.
Dessa forma, sinteticamente o quadro esboçado a partir do levantamento da CPMI é o seguinte:
Considerando-se que o Brasil possui 5.570 municípios, os serviços atuais corresponderiam a apenas
1,72% dos municípios, revelando: a) insuficiência
de serviços; b) a ausência de investimento dos poderes públicos estaduais e municipais; c) a concentração da política não atinge a maioria das mulheres, particularmente àquelas que vivem em regiões
de difícil acesso, como a zona rural, da mata, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e em
municípios mais pobres (BRASIL, 2013, p. 48).
[...] Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, criados com a Lei Maria da Penha,
são importantes atores na rede de atendimento.
A CPMI apurou que existem 61 Juizados de Violência no país, e 27 Varas Especializadas. A maioria
dos Juizados está concentrada nas capitais, não
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tem equipe multidisciplinar adequada e completa,

política” (BRASIL, 2013, p. 77).
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QUESTÃO SOCIAL E VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA:

Como especialização do trabalho coletivo, não se confun-

ético político do Serviço Social é hegemônico porque esta

de com práticas assistencialistas, bondade, religiosidade

é a direção oferecida por quem regulamenta e por quem

UM DESAFIO TEÓRICO-POLÍTICO AO SERVIÇO SOCIAL

ou caridade. O Serviço Social se inscreve no circuito do

pensa o Serviço Social brasileiro, neste caso, as entidades

ensino superior. Tem como instrumentos normativos a

representativas apresentadas no início deste artigo e os/as

CONTEMPORÂNEO

lei nacional 8.742/93, que regulamenta o exercício pro-

teóricos/as que subsidiam o exercício profissional. Isto não

fissional no Brasil, o Código de Ética do/a Assistente So-

significa que todos/as os/as Assistentes Sociais devam ser

cial e as Diretrizes Curriculares. A organização técnica,

obrigatoriamente orientados por este projeto ético-político.

normativa e política do Serviço Social se expressa através

A pluralidade da categoria profissional permite que outros

do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS e dos res-

projetos disputem a hegemonia da profissão, por isso pode-

pectivos Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS,

se concluir que o projeto ético-político não homogêneo no

da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço

interior da categoria de Assistentes Sociais.

Ricardo de Lima Soares1 e Valdécio Carlos da Silva Júnior2
EIXO TEMÁTICO: GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA

Social – ABEPSS e da Executiva Nacional dos Estudantes
O presente artigo apresenta o Serviço Social como profissão regulamentada e a Questão So-

de Serviço Social – ENESSO.

A tese que define o Serviço Social como profissão explica que o Serviço Social não constitui uma teoria, como

cial como objeto da intervenção profissional. Explora o debate conceitual sobre a Questão

O/A profissional de Serviço Social, regularmente

a História ou a Sociologia, ou seja, o Serviço Social não dis-

Social a partir do embate entre a literatura francesa e a literatura brasileira, com destaque

inscrito no conselho profissional, é o/a Assistente Social.

põe de uma teoria própria, o que não rejeita o Serviço Social

para o pensamento de Vicente Faleiros e sua elaboração teórica sobre a polêmica em torno

É possível encontrar Assistentes Sociais em diversos ór-

do campo de produção do conhecimento (NETTO, 1999,

gãos da administração pública, direta ou indireta, como

p. 102). Para interpretar a realidade social a partir de um

hospitais, unidades penitenciárias e escolas. Também é

conhecimento científico, o Serviço Social recorre as princi-

possível encontrar Assistentes Sociais em Organizações

pais matrizes da teoria social: positivismo, fenomenologia,

Não-Governamentais – ONGs, e outras entidades de na-

marxismo ou pós-modernidade, além do conhecimento no

tureza privada, atuando com as mais diversas temáticas.

campo das ciências exatas, como a estatística.

do objeto de intervenção do Serviço Social. Apresenta uma introdução aos estudos sobre sexualidade humana, com enfoque nas homossexualidades e analisa também a relação entre a
Questão Social e a Homofobia, esta última compreendida como as várias formas de violência
contra a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).
Palavras-chave: Serviço Social, Questão Social, Homofobia.

APRESENTAÇÃO
“E a gente vai à luta e conhece a dor
Consideramos justa toda forma de amor” (Lulu Santos)

Geralmente, o/a Assistente Social encontra-se na linha

É a partir dos anos 1990 que se verifica um amadureci-

de frente das instituições, através do atendimento direto

mento teórico do Serviço Social, acompanhado de uma ex-

à população, contudo, alguns destes profissionais desem-

pansão significativa de produções acadêmicas, tornando a

penham suas atividades em outras frentes de atuação,

profissão reconhecida pelas agências de fomento à pesquisa

como na gestão ou na avaliação das políticas, programas

(IAMAMOTO, 2008, p. 51). Em sua maturidade intelectual,

ou projetos sociais.

o Serviço Social elege a Questão Social como seu objeto de

Para compreender o Serviço Social contemporâneo, é

intervenção. Sendo o objeto um elemento central, pois é jus-

necessário conhecer a principal característica da autoima-

tamente sobre ele que a profissão intervém, será analisado o

O artigo que ora apresentamos por ocasião da I Jornada Científica de Assistentes Sociais e Psicólogos/as do Poder Judi-

gem da profissão, que vem sendo construída desde o final

debate sobre a Questão Social no item a seguir.

ciário do Espírito Santo é fruto das nossas reflexões acadêmicas e da nossa experiência na militância política no combate à

dos anos 1970 pela categoria de Assistentes Sociais como

homofobia. Fazemos parte de uma geração de profissionais militantes que compreende o Projeto Ético-Político do Serviço

um projeto ético-político do Serviço Social. Trata-se de um

Social como um ideal a ser perseguido no espaço profissional e na vida cotidiana, no horizonte de uma nova ordem societá-

projeto que tem uma clara direção, contrária ao ordenamen-

ria, caracterizada pela liberdade, em seu significado mais pleno.

to capitalista e às desigualdades a ele inerentes. Nas pala-

Por meio deste texto, buscamos difundir o conhecimento sobre a homofobia entre os trabalhadores/as que compõem

vras de José Paulo Netto,

a chamada rede socioassistencial ou rede de proteção de direitos humanos. Numa linguagem simples, buscamos analisar o

1.2 O significado da Questão Social.
O marxismo representa a principal corrente teórica
adotada pelo Serviço Social desde meados dos anos 1980,
justamente quando a profissão reflete sobre si mesma em

significado da Questão Social, bem como conhecer sua possível vinculação com a violência contra o segmento LGBT (lésbi-

esquematicamente, este projeto tem em seu nú-

busca de uma identidade (YAZBEK, 2009, p. 10), entretan-

cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).

cleo o reconhecimento da liberdade como valor

to, no bojo de um pensamento marxista, não existe uma

A discussão sobre Questão Social é complexa, haja vista que muitos/as autores/as se propõem a explicar os fundamentos

central – a liberdade concebida historicamente,

ideia comum do que venha a ser a Questão Social. Em suas

das desigualdades sociais que assolam os Estados nacionais. Assim, por meio de pesquisa qualitativa e de revisão bibliográ-

como possibilidade de escolha entre alternativas

elaborações teóricas, Karl Marx não se debruçou de for-

fica, apresentamos as principais teses sobre o conceito de Questão Social a partir de uma tradição francesa em comparação à

concretas; daí um compromisso com a autonomia,

ma objetiva sobre uma conceituação para Questão Social,

tradição brasileira. Em seguida, abordamos um ponto polêmico deste debate: seria a Questão Social o objeto de intervenção

a emancipação e a plena expansão dos indivíduos

desafio transferido então para os/as seguidores/as de sua

do Serviço Social? Ao final do texto, oferecemos alguns dados oficiais sobre violência contra a população LGBT no Brasil e

sociais. Consequentemente, este projeto profis-

tradição teórica. Assim, observa-se na literatura nacional

sua relação com a Questão Social.

sional se vincula a um projeto societário que pro-

e também na francesa alguns esforços para explicar o sig-

põe a construção de uma nova ordem social, sem

nificado da Questão Social.

1.

QUESTÃO SOCIAL NO SERVIÇO SOCIAL: UM EMBATE ANALÍTICO E CONCEITUAL.

1.1 Serviço Social, prazer em conhecer!
O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982).

exploração/dominação de classe, etnia e gênero.

Uma série de polêmicas circula em torno da Questão

A partir destas opções que o fundamentam, tal

Social. A primeira delas se refere a sua origem. Robert

projeto afirma a defesa intransigente dos direitos

Castel considera que a Questão Social foi explicitamen-

humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconcei-

te colocada por volta de 1830, nos primórdios da indus-

tos, contemplando positivamente o pluralismo,

trialização Europeia, vista pelos observadores sociais da

tanto na sociedade como no exercício profissional.

época na forma de pauperismo. Este pensamento é com-

(NETTO, 2009, p. 15-16).

partilhado por José Paulo Netto e Potyara Pereira, mas

1 Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal do Espírito Santo, Assistente Social do Governo do Estado do Espírito Santo.
Email: ricardoservicosocial@gmail.com. Telefone: 027 33813388.

discordado por Ivone Silva, que acredita que a origem da

2 Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal do Espírito Santo, Assistente Social do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Email: valdecioas@gmail.com. Telefone: 027 32640743.

Ressalta-se a diferença entre aquilo que é hegemôni-

Questão Social, no Brasil, apoia-se nas raízes coloniais

co e aquilo que é homogêneo. Pode-se dizer que o projeto

escravistas que permearam a formação sócio-histórica da
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nação. Para Ivone, sendo a Questão Social “sinônimo de

e subversivo que se expandia no processo de industrializa-

o que despertou Vicente Faleiros a elaborar uma crítica na

oliberal e a refuncionalização estatal. Numa nova relação

contradição, exploração, acumulação, antagonismo, con-

ção foi substituído por uma classe operária relativamen-

contra tendência de toda uma tradição nacional.

Estado/sociedade, as Organização Não-Governamentais

flitos e lutas sociais geradas no interior da sociedade ca-

te integrada. Avalia Castel que o processo globalizador

A elaboração de Faleiros é destacada neste artigo por

recrutam a intervenção do Serviço Social para atuar em de-

pitalista” (SILVA, 2008, p. 28), a autora associa a Questão

provocou profundas transformações naquilo que foi a

apresentar uma reflexão significativamente diferente do

terminadas pautas no campo da luta por direitos, como na

Social não apenas ao surgimento de uma classe operária,

Questão Social a princípio. O cientista político, também

que pensam os demais teóricos do Serviço Social brasileiro

defesa do meio ambiente, direito das pessoas com deficiên-

mas anterior a isso, a um processo de escravidão indígena

francês, Pierre Rosanvallon endossa a ideia de Castel ao

sobre este assunto.

cia, vítimas da violência, mulheres e homossexuais.

e exploração do povo negro.

analisar os anos que sucederam os “anos dourados” no pós

Para Faleiros, é um equívoco para o Serviço Social elen-

Para Faleiros, compete agora ao Serviço Social decifrar

car o cerne da contradição entre capital e trabalho como o

a atual conjuntura política, econômica e social, onde se ins-

semântico da Questão Social sob uma ótica analítica e con-

objeto da intervenção profissional: “não se pode demandar

creve o processo contínuo de construção/desconstrução do

ceitual. A autora explica que o termo questão na língua por-

a profissionais que superem, com seus instrumentos de

objeto da intervenção, de modo a intervir na correlação de

ação, a relação de exploração entre capital e trabalho ou a

forças em defesa dos sujeitos que recorrem a profissão em

abolição da propriedade privada” (FALEIROS, 2011, p. 24).

busca da garantia de direitos.

Potyara Pereira contribui para a análise do significado

1970. Segundo Rosanvallon,
já no início da década seguinte, o crescimento

tuguesa do Brasil pode indicar dúvida, pergunta, problema,

do desemprego e o surgimento de novas formas

como também pode indicar litígio, conflito. Em matemáti-

de pobreza, pareciam, ao contrário, afastar-nos

ca, por exemplo, as questões são problemas a serem resol-

desse ideal. Ao mesmo tempo percebe-se que não

vidos. Se acompanhada da palavra social, o termo questão

há um simples retorno ao passado. Os fenômenos

imprime um novo significado:

atuais da exclusão não se enquadram nas antigas
categorias da exploração do homem. Assim surgiu

indica [...] a existência de relações conflituo-

a nova questão social. [...] O surgimento da nova

sas entre portadores de interesses opostos ou

questão social traduz-se pela inadaptação dos

antagônicos – dada a sua desigual posição na

antigos métodos de gestão do social. (ROSAN-

estrutura social - na qual os atores dominados

VALLON, 1998, p. 23).

conseguem impor-se como forças políticas estratégicas e problematizar efetivamente necessida-

Os franceses consideram que o avanço do capitalismo

des e demandas, obtendo ganhos sociais relati-

resulta em novas formas de problemas sociais, diferentes

vos. (PEREIRA, 2001, p. 59).

daquelas ocasionadas pelo processo excludente de industrialização. No entanto, a ideia de uma nova Questão So-

No trecho acima, Pereira traz um dos elementos cen-

cial foi duramente criticada na literatura brasileira. Para

trais em para a compreensão da Questão Social: sua dimen-

Netto, a Questão Social é parte constitutiva do desenvol-

são política. Para Pereira, bem como para a tradição de auto-

vimento do capitalismo, e a produção da Questão Social é

res brasileiros, a questão social só é Questão Social quando

inerente ao desenvolvimento capitalista, no qual diferentes

problematizada, quando inserida na arena política. Por

estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da

isso, a Questão Social não se confunde com pobreza, pois

Questão Social (NETTO, 2004, p. 45) e prossegue: “inexiste

esta última sempre existiu, mas naturalizada, de tal modo

qualquer nova “questão social”. O que devemos investigar é,

que não era reconhecida como um problema social, de ca-

para além de permanência de manifestações “tradicionais”

ráter público, que deveria ser coletivamente enfrentando.

da “questão social”, a emergência de novas expressões da

Em outros termos, a Questão Social constitui os problemas

“questão social” que é insuprimível sem a supressão da or-

desencadeados pelo modo capitalista de produção e repro-

dem do capital”. (Idem).

dução da vida social inseridos na agenda pública. A Questão

O pensamento de José Paulo Netto representa o en-

Social, problematizada, se expressa através da pobreza, da

tendimento sobre aquilo que os autores franceses chama-

violência, do tráfico de seres humanos, dentre outras maze-

ram de nova Questão Social no âmbito da literatura brasi-

las inerentes ao sistema capitalista.

leira, no qual a Questão Social é vista numa íntima relação

O sociólogo francês Robert Castel percebe a Questão
Social como

com o modo de produção e reprodução capitalista, onde o
que se altera são as expressões da Questão Social e não as
suas bases constitutivas. Portanto, para os/as teóricos/as

uma aporia fundamental, uma dificuldade central,

brasileiros/as, é falsa a tese francesa acerca de uma nova

a partir da qual uma sociedade se interroga sobre

Questão Social.

sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. É,

Faleiros acredita que o objeto da intervenção social é mutável de acordo com a emergência de determinadas conjunturas num processo contínuo de construção/desconstrução.
A partir de um resgate histórico Faleiros identifica que
o objeto de intervenção do Serviço Social, em sua origem no
Brasil, se inscrevia entre a moral, a higiene e a inserção dos
indivíduos na ordem social. Estes eram os elementos constitutivos do objeto de intervenção do Serviço Social nos anos
1930. Não por acaso, neste contexto histórico predominava
uma tendência de biologização do social, numa perspectiva
religiosa e conservadora. Era uma prática das assistentes
sociais neste período subir os morros de favelas em busca
que regularizar relações de matrimônio, evitando assim
relações consideradas promíscuas (FALEIROS, 2011, p. 13).
As mudanças conjunturais do pós-segunda guerra
mundial incidiu sobre o processo de construção/desconstrução do objeto de intervenção do Serviço Social. A ordem,
moral e higiene são substituídas pela articulação da harmonia social na relação Estado-sociedade. A melhoria das condições de vida deveria envolver todos os componentes comunitários, unidos pelo bem coletivo. É neste período que o
Serviço Social atua com a organização do clube de mães (em
atividades grupais, e não individuais) com o intuito de mudar as formas de cuidados com os filhos, prevenir doenças e
conscientizar gestantes.
O golpe militar da década de 1960 abala mais uma vez
a conjuntura social, política e econômica do país e repercute

2.

Violência contra homossexualidades e Questão
Social.

2.1 Breves considerações sobre sexo e sexualidade.
O sexo corresponde ao universo do prazer, mas também
do perigo. Embora pertença à esfera privada, é constantemente alvo de regulação das instituições religiosas, científicas, familiares e estatais, tornado-se objeto de vigilância
e controle social. Cada uma destas instituições estabelece
suas próprias regras em torno do sexo (HEILBORN et al,
2010, p. 40). No Brasil, os temas ligados ao sexo são (in) visibilizados à luz de valores morais.
Na verdade, as questões que envolvem a sexualidade
humana, da forma que a percebemos, apresentam múltiplos
significados. Nos dizeres de Prado e Machado,
a sexualidade é um elemento determinante na
constituição dos sujeitos, tão necessário quanto o
ar que respiramos. No entanto, a sexualidade é o
comportamento menos natural dos seres humanos, pois sendo os caminhos de nossa sexualidade
os constituidores de formas de expressão, de prazer, de visibilidade e de relação social, estão por demais recobertos de símbolos, rituais e valores que

no objeto de intervenção do Serviço Social agora preocu-

estruturam e dão coesão às práticas e instituições

pado com referencial de integração “meio/personalidade”.

sociais. (PRADO; MACHADO, 2008, p.15).

A integração participativa buscava articular caso, grupo e
comunidade. Contraditoriamente, é neste contexto desfa-

A sexualidade corresponde a uma dimensão fundamen-

vorável que surgem os primeiros questionamentos sobre

tal da condição humana, porém mediada socialmente, histo-

esses modelos de intervenção dos/as Assistentes Sociais. A

ricamente e geopoliticamente. São muitos os condicionantes

busca por uma metodologia do Serviço Social o leva a um

que incidem sobre a sexualidade humana e a forma como a

questionamento mais abrangente, em torno não apenas do

percebemos. A diversidade cultural resulta em experiências

em resumo, um desafio que questiona a capacidade

1.3 Vicente Faleiros e o objeto de intervenção do Serviço

Serviço Social, mas do conjunto da sociedade. Tais refle-

distintas de compreender e vivenciar a sexualidade. De acor-

de uma sociedade de existir como um todo, como

Social.

xões aproximaram o Serviço Social dos movimentos sociais

do com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas Bissexuais,

numa reavaliação de sua relação com as classes dominantes.

Travestis e Transexuais, a sexualidade “refere-se às elabo-

Como vimos no item anterior, a Questão Social é enten-

Em 1980, o Serviço Social assume uma identidade completa

rações culturais sobre os prazeres e os intercâmbios sociais

dida na literatura brasileira como uma resultante inerente

com os movimentos sociais, redimensionando seu objeto

e corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo, o

Castel define a Questão Social ao olhar para o seu sur-

ao modo de produção e reprodução capitalista. Assim, a su-

do comportamento ou do meio para a organização e mobi-

afeto, até noções relativas à saúde, à reprodução [...] e ao exer-

gimento no século XIX e lança mais uma polêmica ao afir-

peração da Questão Social apenas seria possível mediante a

lização em determinadas lutas sociais, como construção de

cício do poder na sociedade”. (ABGLT, 2010, p. 9).

mar que “não é mais a questão social de hoje” (CASTEL,

superação da estrutura capitalista. O Serviço Social elegeu a

creches ou luta por direitos sociais.

2000, p. 239). O autor explica que o proletariado miserável

Questão Social como seu objeto de intervenção profissional,

um conjunto ligado por relações de interdependência. (CASTEL, 2000, p. 238).
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ou afetiva por determinado gênero (ABGLT, 2010, p. 10),

tão Social está vinculada a problematização de determina-

suspeitos, o que indica que a violência homofóbica tende

do torna-se também primordial, com destaque para a vigi-

podendo ocorrer no sentido do gênero oposto (heterosse-

do assunto na agenda pública. É este o entendimento sobre

a ser praticada por mais de uma pessoa.

lância sobre a atuação do parlamento brasileiro.

xualidade), do mesmo gênero (homossexualidade) ou dire-

Questão Social que referencia este texto. Nem todas as ex-

Os dados publicados pelo governo no ano seguinte,

cionada para ambos os gêneros (bissexualidade). O termo

pressões da Questão Social estão necessariamente vincula-

relativo ao levantamento do ano de 2012, revelaram um

orientação sexual, assim como o termo condição sexual,

das ao conflito entre capital e trabalho, em suas bases cons-

aumento de 166% do número de denúncia de violação de

visa desconstruir o termo opção sexual, largamente utili-

titutivas, embora determinadas formas de opressão sejam

direitos humanos relacionadas à homofobia. Foram 3.084

a contribuir para a alteração das medidas que pesam sobre

zado nos meios de comunicação e no cotidiano, visto que

acirradas no capitalismo. Exemplo típico desta afirmação é

registros de denúncias em 2012, em face de 1.259 no ano

a balança das injustiças. Neste sentido, a luta social pela ga-

as pessoas não escolhem ser homossexuais, bissexuais ou

o patriarcado, sistema de desigualdade que antecede o capi-

de 2011. A violência psicológica figurou em primeiro lugar

rantia e ampliação direitos representa a principal estratégia

heterossexuais, simplesmente são.

talismo, embora se acirre nele.

como forma de violência mais recorrente, seguida de discri-

É um desafio teórico e político para o Serviço Social decifrar e intervir nestas complexas relações sociais de modo,

de enfrentamento às violações da dignidade da população

Ainda de acordo com a publicação da ABGLT, em 1973

A violência contra a população LGBT não possui vin-

minação e violência física. O relatório do governo referente

os Estados Unidos retirou o termo “homossexualismo” da

culação com o capitalismo originalmente. Suas bases

ao ano 2012 identificou 310 episódios de assassinato contra

lista dos distúrbios mentais da American Psyshology Asso-

constitutivas podem ser explicadas a partir da formação

a população LGBT. Tais assassinatos se relacionam com a

em articulação com os movimentos sociais democráticos.

ciation, sugerindo assim a utilização do termo homossexu-

de uma sociedade judaico-cristã, no processo de forma-

homofobia, da mesma maneira que o machismo permeia o

Nesta perspectiva, considera-se que a luta social pela livre

alidade. Apenas em 1990, a Organização Mundial da Saúde

ção social do Brasil.

LGBT, luta esta que deve ser incorporada pelo Serviço Social

assassinato de mulheres. Ainda que a motivação do homicí-

orientação sexual e identidade de gênero, a partir do exame

removeu o código 302.0, que relacionava o homossexualis-

O termo homofobia surge em 1972 para designar o

dio não seja exclusivamente homofóbica, compreende-se a

mo aos desvios e transtornos sexuais, reconhecendo que a

medo que pessoas heterossexuais sentiam diante da pre-

homossexualidade como um elemento de vulnerabilidade,

ético e racional, deve se dirigir ao horizonte da superação

homossexualidade não constitui uma doença.

sença de uma pessoa homossexual. O termo foi rapida-

a partir de uma forma de dominação e de hierarquia que se

Dentre os recentes ataques ideopolíticos aos LGBT bra-

mente absorvido pelos movimentos surgidos naquele perí-

estabelece nas relações sociais, na qual a vida do outro tem

produção e reprodução, gerador de desigualdades sociais, de

sileiros, destaque-se a mobilização da bancada religiosa do

odo, que questionavam a heterossexualidade como forma

menos ou nenhum valor. Trata-se de um fenômeno cultural.

ordem material ou imaterial.

congresso nacional, na busca suspender a resolução 001/99

padrão coercitivo de existir em sociedade. Desde então, o

Os dados do governo federal apontam que os jovens

do Conselho Federal de Psicologia. A referida resolução

termo passou por várias ressignificações e se amplia signi-

gays são mais vulneráveis à violência. No entanto, os dados

estabelece normas de atuação para os/as profissionais da

ficativamente a partir dos anos 2000 (BORRILLO, 2010, p.

não são suficientes para explicar quantas travestis foram

Psicologia em relação à questão da orientação sexual e con-

07). Atualmente, a homofobia se refere a situações de pre-

excluídas de uma seleção a vaga de trabalho pelo precon-

sidera que a homossexualidade não constitui doença, dis-

conceito, discriminação e violência contra pessoas lésbicas,

ceito, ou quantas lésbicas foram discriminadas durante

túrbio ou perversão. Entre outros itens, a resolução proíbe

gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT. De acordo

atendimento médico, por exemplo. De fato, são dados do

profissionais da área da Psicologia de colaborar com even-

com Daniel Borrillo,

cotidiano difíceis de mensurar.

tos ou tratamentos visando curar a orientação sexual das

Apesar das pesquisas tímidas, elas representam um

pessoas. Trata-se de um esforço dos grupos conservadores

do mesmo modo que a xenofobia, o racismo ou o

grande avanço do ponto de vista político e das políticas

em insistir na patologização das homossexualidades à luz

antissemitismo, a homofobia é uma manifestação

do pensamento religioso, na contra-mão da ciência moder-

arbitrária que consiste em designar o outro como

na e da concepção de direitos humanos. A história revela

contrário, inferior ou anormal; por sua diferença

experiências nefastas para a humanidade impulsionadas

irredutível, ele é posicionado a distância, fora do

pelo radicalismo religioso, que nega ou condena a possibili-

universo comum dos humanos. (Idem, p. 13).

dade de existências humanas fora de determinados padrões
religiosos previamente estabelecidos. Trata-se da negação
da própria humanidade, haja vista que a diversidade é uma
característica humana irrefutável, em diversos aspectos.
Enquanto muitos/as parlamentares brasileiros/as condenam e combatem as homossexualidades na arena política, outros grupos sociais fazem o mesmo nas ruas, por meio
da violência direta. O cenário contemporâneo é caracterizado pela mais forte ofensiva reacionária conservadora desde
a redemocratização do país. Isto fica muito evidente quando
analisamos os debates dos/as candidatos/as à presidência
da república nas duas últimas eleições, quando os direitos
das mulheres e dos homossexuais tornaram-se, explicitamente, objetos de barganha política.
Os meios de comunicação divulgam com frequência notícias de violência gratuita contra pessoas homossexuais ou
pessoas confundidas com homossexuais. São expressões da
homofobia, conceito que trataremos a seguir.
2.2 Homofobia no Brasil: dados oficiais.
Com base no pensamento de Pereira, sabe-se que Ques-

88

No documento Relatório Sobre Violência Homofóbica
no Brasil: o ano 2011, o governo federal publicou a quantidade de denúncias recebidas através do Disque Direitos

do ordenamento capitalista, ou de qualquer outro modo de

públicas. Pela primeira vez o governo brasileiro reconheceu, sistematizou e publicou dados sobre a homofobia.
Resta a esperança de que nos próximos anos sejam aprimoradas as técnicas de análise e a qualidade dos dados,
de modo a conhecer a realidade de forma mais aproximada e intervir qualificadamente para o enfrentamento da
problemática em tela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Humanos – DISQUE 100. De fato, os dados apresentados
pelo governo representam apenas a ponta do iceberg, visto

Diante desta discussão, compreende-se que a violência

que a grande maioria dos casos de violência contra homos-

homofóbica deve ser enfrentada mediante políticas públi-

sexualidades não é notificado. Contudo, os dados do gover-

cas específicas, na perspectiva das políticas afirmativas,

no oferecem um panorama do que se apresentou ao governo

que favoreçam uma cultura de respeito às diferenças e à di-

brasileiro como demanda em busca de atendimento.

versidade. O debate sobre homofobia deve ser pautado na

Segundo o levantamento, executado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
278 pessoas foram assassinadas no Brasil por situações
relacionadas à homofobia. Na maior parte dos casos de
agressões físicas (61,7%), o agressor é alguém que conhece a vítima. Jovens de 15 a 29 anos representam 69% dos
denunciantes. Percebe-se que as novas gerações, que “ou-

arena política, para ser reconhecido como uma expressão da
Questão Social e inserido na agenda pública.
Considerando que o atual contexto sociohistórico
brasileiro aponta para a reatualização do conservadorismo, é necessário resgatar com profundidade os princípios
que sustentam o projeto ético-político dos/as Assistentes

sam” afirmar sua orientação sexual homossexual, repre-

Sociais brasileiros, na formação e no exercício profissio-

sentam a parcela mais vulnerável. O estudo revelou ain-

nal, a partir do reconhecimento da liberdade como valor

da que 67% das vítimas são do sexo masculino e 26,4% do

ético central, assim como estabelece o Código de Ética

sexo feminino. Dentre os suspeitos, 52,5% são homens e

do/a Assistente Social.

34,5% mulheres. No geral, 1.713 vítimas acusaram 2.275
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Resumo: O presente artigo visa a apresentar reflexões suscitadas por dois casos apresentados a esta autora em seu contexto de trabalho sobre os papéis sociais de gênero e

IAMAMOTO, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 15. Ed. São Paulo, Cortez,
2008.

sexualidade em processos de estupro de vulnerável com deficiência mental. Busca ainda
apresentar considerações sobre como os estereótipos inscritos nas vítimas, a construção

____________.; CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Cortez. 1983.

social de gênero dos réus e a busca por uma suposta verdade no âmbito judicial dialo-

MACHADO, F. V. PRADO, M. A..M. Preconceitos contra homossexuais: a hierarquia da invisibilidade. São Paulo: Cortez,
2008.

Por fim, são levantados apontamentos que poderão contribuir para pesquisas sobre o

gam e são capazes de se fazer aparentes em processos judiciais que tratam do tema.
assunto, ainda tão escassas no contexto brasileiro.

NETTO, José P. A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à crise contemporânea. In:Capacitação em
Serviço Social e Política Social: crise contemporânea, questão social e serviço social: módulo 1. Brasília, Cead/UnB/CFESS/
Abepss, 1999. p. 91-110.
____________. Cinco notas à propósito da questão social. P. 41-50. In: Temporalis. 2ª ed. Ano 2, n. 3. Brasília: ABEPSS,
Gráfica Odisseia, 2004.
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PEREIRA, P. Questão Social, Serviço Social e Direitos de cidadania. p. 51-62. In: Revista Temporalis. 2ª ed. Ano 2, n. 3. Brasília: ABEPSS, Gráfica Odisseia, 2001.
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POR QUE ESSE TEMA?
No segundo semestre de 2012, determinado setor técnico formado por assistentes sociais e psicólogos recebeu duas
determinações judiciais de estudo psicológico e social com pessoas apontadas como vítimas de violência sexual. Uma delas, Anderson2, jovem de 26 anos, com quadro de retardo mental moderado3, teria sofrido estupro por um voluntário da
instituição de apoio e ensino da qual participava, durante atividade extracurricular. A outra, Aline, 16 anos, também com

ROSANVALLON, P. A nova questão social. Repensar o Estado providência. Petrópolis: Vozes, 1998.

diagnóstico de retardo mental, teria sido assediada por motorista do transporte escolar da instituição de ensino.

YAZBEK. Maria Carmelita, O significado sócio-histórico da profissão. In: Curso: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais, módulo I. Brasília: CFESS / ABEPSS / CEADUNB, 2009.

fato de eles serem homens casados e com filhos e netos como argumentação para alçá-los à condição de pessoas idôneas. Além

Em ambos os casos, foi possível notar, com a leitura dos autos, que as defesas e testemunhas dos réus pareciam utilizar o
disso, colocava-se em dúvida a palavra das vítimas por serem elas as únicas testemunhas e por terem deficiência mental, o
que, segundo relatos de testemunhas e de dois dos operadores do direito, seria uma condição que denotava uma “sexualidade
aflorada” e, por isso, levava à possibilidade de as mesmas produzirem “fantasia” a respeito do suposto episódio de violência.
Os dois casos suscitaram questionamentos sobre como os processos relacionados à violência sexual contra pessoa com
deficiência mental são conduzidos no âmbito judiciário.
O Código Penal Brasileiro, alterado em parte pela Lei nº 12.015/2009, instrui, no capítulo que trata dos crimes sexuais
contra vulnerável, em seu artigo 217-A, que a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos é crime
passível de reclusão de 8 a 15 anos. Aponta o parágrafo 1º deste artigo que a mesma pena poderá ser imposta a quem pratica
tais ações “com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do
ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência” (BRASIL, 2009).
Sampaio (2012) discute a possibilidade de que a condição de vulnerabilidade citada pela lei penal dependa do entendimento de cada magistrado, especialmente nos casos de estupro em que a vítima é menor de 14 anos. Jurisprudência sobre o
tema aponta para o caráter relativo do crime de estupro nestes casos, haja vista decisão do Superior Tribunal de Justiça que
atribuiu inocência a acusado de estupro de três meninas de 12 anos devido ao entendimento de que as mesmas já se prostituíam havia longo tempo, o que tirava delas a condição de vulnerabilidade (PARA STJ..., 2013).
Quando se trata deste crime relacionado a pessoa com algum tipo de deficiência mental, os artigos acadêmicos são escassos. Partindo do pressuposto de que a sexualidade da pessoa com deficiência, como aponta Amaral (1994), é adjetivada, ou seja,

1 Psicóloga, Especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ, Mestre em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUZ. Analista Judiciário – Apoio Especializado: Psicologia do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E-mail: cristiamesi@yahoo.com.br.
2 De forma a preservar a identidade das vítimas, os nomes dos personagens aqui apontados são fictícios.
3 Os diagnósticos de Retardo Mental, em ambos os casos, foram concluídos por profissionais de saúde, em período anterior aos episódios de violência. Os laudos foram
apensados aos autos para indicar que os casos se tratavam de estupro nos moldes do parágrafo 1º, art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.
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tende a ser qualificada num espectro entre a angelitude e a

trabalham no sistema de justiça, para atender as demandas

pessoa com deficiência, preconceitos e dúvidas comumen-

e do agressor) e de se apresentarem inúmeras difi-

selvageria, uma questão sobre a qual passaremos a refletir é:

específicas desses grupos.

te vêm à tona. Contudo, os direitos sexuais e reprodutivos

culdades para a comprovação de sua materialidade.

estão colocados em diferentes documentos que tratam dos

A carência de provas e de testemunhos torna ainda

direitos da pessoa com deficiência.

mais patente o uso, pelos envolvidos e pelos ope-

de que forma os papéis sociais impostos às supostas vítimas

Mesmo com as lutas contra as desigualdades de condi-

e aos supostos agressores poderiam interferir nos processos

ções, pouco ainda é divulgado sobre as eventuais alterações

judiciais? Ainda, poderiam as construções sociais de gênero e

na maneira de compreender a deficiência. A produção aca-

Restringindo o olhar à Convenção da ONU sobre os Di-

radores do sistema, de concepções estigmatizantes

de sexualidade transparecer em processos que, supostamen-

dêmica sobre o tema, especialmente fora das áreas médica,

reitos das Pessoas com Deficiência, esta prevê que os Esta-

permanentemente negociadas entre eles [...], rela-

te, seriam julgados com base em uma verdade real?

escolar e psicológica, ainda é escassa.

dos Partes adotem medidas para evitar a discriminação em

cionando a ocorrência à maneira típica como esses

De forma a deixar clara para o leitor a opção pelo uso

Diante disso e do fato de que o saber-fazer jurídico se

questões relacionadas a casamento, família, paternidade e

crimes ocorrem [...]. A carência de provas e teste-

da categoria ampla de deficiência mental, cabe pontuar que

constrói em um contexto histórico, cultural e político, pode-

relacionamentos, de forma que este público tenha igualda-

munhos confere à palavra da vítima o caráter de

existe diferença entre as definições de deficiência mental e

se considerar que a prática do Direito ainda se vale, muitas

de de condições em relação às demais pessoas. Propõe, ain-

prova, reconhecida por lei. Pode-se imaginar que,

deficiência intelectual.

vezes, da tutela e dos conceitos de normalidade-anormalida-

da, o direito de a pessoa com deficiência casar-se, decidir

decorrente deste fato, haja uma preocupação cons-

Segundo Sassaki (2004), até a década de 1980, período

de para tratar as questões atinentes à pessoa com deficiência.

sobre o número de filhos e o espaçamento de tempo entre

tante dos operadores com a verossimilhança do de-

em que a luta por direitos da pessoa com deficiência tomou

Esta suposta proteção, traduzida em vigilância sobre

cada gestação, com o dever do Estado de prover as condições

poimento dado pela vítima [...]

corpo e teve maior visibilidade, o termo deficiência men-

os corpos, limitação da autonomia e interdição ao exercí-

necessárias para as escolhas autônomas e possibilitar con-

tal era o mais utilizado para descrever tanto os quadros de

cio da sexualidade, ainda se impõe a grupos específicos,

dições para a criação dos filhos.

desorganização psíquica dos sujeitos (vulgo “doenças men-

como adolescentes, pessoas com deficiência e, em certa

tais”, como esquizofrenia, por exemplo), quanto limitações

medida, às mulheres.

No artigo 25 da mesma convenção, item “a”, está a definição de que os Estados Partes

Nos casos em que a vítima apresenta um quadro de deficiência mental, pode-se supor que a formação de estereótipos é ainda mais frequente e que a palavra da parte queixosa

do funcionamento global da inteligência (como atenção,

Mais recentemente, novo projeto político que valoriza

memória, habilidades aritméticas, linguagem, funções mo-

a autonomia tem sido defendido por grupos que entendem

oferecerão às pessoas com deficiência programas

dessa pessoa e as descrições estigmatizantes sobre o exercí-

toras e relações sociais). Atualmente, o termo deficiência in-

a pessoa com deficiência como sujeitos de direitos. Assim

e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis

cio de sua sexualidade.

telectual tem sido preferido em convenções internacionais

como acontece com adolescentes, a formulação de políticas

da mesma variedade, qualidade e padrão que são

Em pesquisa realizada com educadores e pais de pesso-

que tratam da deficiência como limitação diversa de um

públicas para essas pessoas tem refletido a capacidade de

oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de

as com deficiência mental em instituições francesas, Giami

quadro tipicamente psiquiátrico.

é posta em dúvida, haja vista o discurso sobre as limitações

agência e o direito de escolher seu modo de conduzir a vida.

saúde sexual e reprodutiva e de programas de saú-

(2004) verificou que ambos os grupos tendem a elaborar um

Apesar da diferença entre os termos, optar-se-á pelo

A Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU

de pública destinados à população em geral (BRA-

sistema de representações sobre a sexualidade da pessoa

uso da categoria deficiência mental por se tratar de um ter-

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada

SIL, 2011, p. 51)

com deficiência que a conduz a um estado primitivo: ora é

mo amplamente utilizado no contexto jurídico. Além disso,

pelo Estado brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 186/2008

como se pretende analisar o olhar do direito sobre a defici-

e pelo Decreto nº 6949/2009, define:

ência, considera-se que a qualificação de deficiência mental

entendida como incontrolável, ora como inexistente.
Ainda que haja a instituição de um marco que trata dos
direitos reprodutivos da pessoa com deficiência e haja re-

já revela uma forma de compreender os encaminhamentos

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impe-

ferência ao exercício da sexualidade, na prática, a vivência

do direito sobre o tema.

dimentos de longo prazo de natureza física, mental,

desses direitos parece ser, ainda, para a sociedade em geral,

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com

uma questão controversa, haja vista as considerações tradi-

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA SEXUALIDADE E A PESSOA

diversas barreiras, podem obstruir sua participação

cionalmente colocadas pelo discurso biomédico que dizem

COM DEFICIÊNCIA

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condi-

respeito às limitações do corpo deficiente.

ções com as demais pessoas (BRASIL, 2011, p. 26).
A TUTELA SOBRE A SEXUALIDADE PELO ESTADO:

Até a década de 1980, a abordagem médica era hegemônica ao apontar a deficiência apenas como limitação indivi-

Importante notar nessa definição que a deficiência

dual, circunscrita ao corpo, que necessitaria de intervenção

não está meramente circunscrita ao corpo; se refere a

especializada para ser superada (DINIZ, 2007).

uma relação social:

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXAME DA VIOLÊNCIA
Em uma análise comparativa do fluxo da Justiça Criminal nos crimes de estupro, Vargas (2007) aponta que o sis-

O modelo social da deficiência, teoria que emerge nos
meios acadêmicos no início dos anos 80, compreende que,

entre um corpo com determinados impedimentos

tema de direito brasileiro usa a busca da verdade como meio

para além da inscrição física de uma limitação, a socie-

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial

de condução dos eventos levados à justiça, ao contrário de

dade é responsável pela opressão do corpo deficiente e

e um ambiente incapaz de acolher as demandas

outros países, que se valem da negociação como forma de

provoca as desvantagens vivenciadas pelas pessoas com

arquitetônicas, informacionais, programáticas,

resolução de conflitos.

diferentes lesões (DINIZ, 2007).

comunicacionais e atitudinais que garantem condi-

Isto posto, a autora afirma que a busca pela verdade se

ções igualitárias de inserção e participação social

ancora, ao longo do trâmite processual, em pressupostos

(MELLO, NUERNBERG, 2012, p. 636).

sobre a maneira típica como os crimes de estupro são co-

A questão dos direitos humanos da pessoa com deficiência se coloca desde então, quando os movimentos sociais

metidos ou entendidos. Como estes contam, normalmente,

promovidos por pessoas com deficiência passaram a agir poli-

Giami (2004) cita ainda que tal visão de sexualidade
primitiva ineducável diz respeito a práticas sexuais visíveis
aos educadores e, para eles, tais práticas estavam distantes
do modelo de relação genital heterossexual, considerada
normal. A “selvageria” se demonstrava pelas práticas identificáveis de masturbação, exibicionismo, voyeurismo e
também práticas homossexuais. Segundo os profissionais
da área pedagógica, na pesquisa em questão, as pessoas com
deficiência mental seriam incapazes de ter “relações sexuais
completas” (modo entendido como ideal de desempenho sexual, capaz de alçar a pessoa à socialização e ao equilíbrio),
mas, ao mesmo tempo, eles exerciam vigilância nas instituições para que tais práticas não acontecessem.
Na visão dos pais, segundo o autor, a pessoa com deficiência mental, em geral, era entendida como uma criança,
dependente e incapaz de exercer uma vida sexual plena.
Consenso entre pais e educadores se deu no tema da procriação entre pessoas com deficiência, entendida como algo
impensável e passível de extinção, inclusive por meio de política pública de esterilização.
Considerando a caracterização dúbia da pessoa com
deficiência mental e sua prática sexual (ora monstro, ora

É necessário considerar, por outro lado, que marcadores

apenas com o discurso da vítima, torna-se mais difícil a

sociais – como raça, classe e gênero – estão presentes na efe-

busca da verdade e a consequente comprovação do crime.

Nessa passagem da tutela para a garantia de direitos,

tivação de políticas públicas. No caso da pessoa com defici-

Sobre isso, Vargas (1999, p. 65) informa:

o campo jurídico passou a lidar com questões relacionadas

ência, o tipo de deficiência parece também importar quando

a essa garantia. A própria Convenção sobre os Direitos das

se trata da aplicação das leis e, no caso desse artigo, busca-

Uma […] particularidade do crime de estupro […]

educação sexual positiva é pouco realizada. Ao contrário,

Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), em seu artigo 13,

remos refletir sobre a deficiência mental como um marcador

é o fato de se contar com poucas versões originais

percebendo a sexualidade como uma instância “selvagem”,

aponta que os Estados signatários devem garantir o aces-

na condução dos processos judiciais nos casos de estupro.

sobre o acontecimento (em geral, apenas a versão

em geral, busca-se trabalhar a restrição. Assim, “as equipes

da vítima e, com menor frequência, as versões dela

educativas são muito mais vigilantes a respeito do controle

ticamente para provocar a garantia de direitos e ultrapassar a
visão meramente tutelar sobre a pessoa com deficiência.

so igualitário à justiça, inclusive com a capacitação dos que

Quando se fala sobre o exercício da sexualidade da
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da procriação (contracepção e esterilização), da prevenção

sentação de pessoas idôneas e acima de qualquer suspeita.

justifica por permitir alcançar reflexões sobre o tratamento dado a esses casos. Isso ajudará a compreender, de modo mais

do HIV, e da violência sexual” (GIAMI, 2004, p. 169).

Junte-se esta representação a outra comumente comparti-

amplo, as noções de construção social de gênero e sexualidade, imparcialidade e deficiência e as relações entre elas. Até o

Considerando a análise apresentada por Leite (2013)
sobre a representação da sexualidade adolescente, é possível

lhada: o argumento de que as vítimas tinham uma “sexualidade aflorada” em razão de um quadro de deficiência.

momento, poucas pesquisas sobre o assunto estão disponíveis.
É importante apontar ainda que a proposta desse artigo é apenas suscitar reflexões sobre a extensão das construções

apontar linhas de comparação entre a tutela exercida sobre as

Durante muitos anos no Brasil, a tese da “legítima defesa

práticas sexuais desse público e as da pessoa com deficiência.

da honra” fez com que as convenções sociais de gênero servis-

sociais de gênero e de sexualidade no âmbito judicial que, a princípio, se propõe à busca da verdade real. Pergunta-se se tal

A autora expõe que a predominância do discurso bio-

sem como linhas guia aos operadores do direito para as ab-

verdade é passível de alcance quando o sistema de justiça é fruto de uma construção social e diz de uma inserção histórica,

médico na produção teórica e prática sobre a sexualidade

solvições ou condenações no sistema de justiça. Correa (apud

adolescente conduz ao tratamento da questão em termos de

CARRARA et. al., 2010) pesquisou processos judiciais que

política e cultural específicas.

risco ou de vulnerabilidade.

envolviam homicídio ou tentativa de homicídio de homens
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ago. 1994. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X1994000200008&script=sci_arttext>.

capazes de impulsionar o sujeito a práticas sexuais incon-

com tais convenções e da vítima como alguém que delas se

Acesso em: 11 fev. 2014.

troláveis. Por isso, no entendimento do discurso biomédico,

desviava, o processo tendia à absolvição do acusado. Correa

que se reflete também na aplicação de leis e na condução de

(apud CARRARA et. al., 2010) observou, assim, que tais pro-

políticas públicas, ora se faz necessário o uso da tutela, ora

cessos apresentavam convenções de gênero claras, a partir

do controle de instintos, que limitarão a vulnerabilidade.

das quais se poderia estabelecer que, aos homens, cabiam

Assim, Leite (2013) discute a maneira como essas cren-

os papéis de provedores do lar, bons pais e cidadãos dignos e

ças se colocam quando se pensa na sexualidade adolescen-

trabalhadores. Às mulheres cabiam os papéis de boas mães,

te como um direito. Talvez possa ser traçado um paralelo

donas de casa, fiéis ao marido, ativas apenas no espaço do-

entre o que se fala sobre a sexualidade adolescente e sobre

méstico e cumpridoras das obrigações maritais.

a sexualidade da pessoa com deficiência mental, haja vista

A Lei 12.015/2009, que alterou o Código Penal Brasi-

que, em ambos os casos, o Estado parece exercer uma tute-

leiro, foi fruto de lutas de diferentes atores sociais, o que

la sobre o exercício da sexualidade. Quando o que está em

ocasionou na mudança do título de “crimes contra os cos-

questão é um episódio de violência, em que a única testemu-

tumes” para “crimes contra a dignidade sexual”. De acordo

nha é a própria vítima com deficiência mental, a busca pela

com Carrara et al. (2010), tal alteração “desloca a ênfase

verdade preconizada pelo direito brasileiro parece sofrer

anterior que visava, sobretudo, a defesa da moral das famí-

um abalo, haja vista que, como foi apontado anteriormente,

lias […] [e] privilegia os direitos individuais […] ao invés de

esta vítima se trata de uma pessoa perpassada por um este-

apelar para a moralidade ou para a instituição da família”

reótipo que pode colocar em dúvida sua queixa.

(CORREA, apud CARRARA et. al., 2010 p.70).
Retomando os dois casos em comento nesse artigo, fa-

PAPÉIS SOCIAIS DE VÍTIMA E AGRESSOR COMO FA-

z-se importante questionar se tal deslocamento do ordena-

TORES DE EXPOSIÇÃO OU PROTEÇÃO

mento jurídico dos “costumes” para a “dignidade sexual” é
efetivo quando as defesas dos réus recorrem ao papel social

Retomando os dois casos brevemente descritos como
disparadores das reflexões em tela, importante se faz considerar os perfis dos supostos ofensores. No caso de Anderson, o suposto agressor era um homem branco, com 29 anos,
casado, pai de dois filhos e que, à época, cumpria uma pena
de prestação de serviços comunitários na instituição de ensino onde a vítima estudava em razão de porte de drogas.
No caso de Aline, o suposto agressor era também um
homem branco, casado, pai e avô e trabalhador da instituição de ensino onde a adolescente estudava, com vínculo em-

de pai de família e homem casado para conduzir à absolvição. Além disso, é importante refletir se tal reordenamento
legal é efetivo quando se tenta imputar às vítimas os papéis

uma pessoa que cumpria ordem de prestação de serviço em

de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1ode julho de 1954, que trata de corrupção de
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2014.
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sociais de pessoas com a moral duvidosa, haja vista a existên-

PARA STJ presunção de violência em estupro contra menor de 14 anos é relativa. Atualidades do Direito, 30 jul. 2013. Dis-

cia de uma deficiência intelectual que levaria a um exercício

ponível em: <http://atualidadesdodireito.com.br/blog/2012/04/05/para-stj-presuncao-de-violencia-em-estupro-contra-

“desordenado” e fantasioso da sexualidade. Esse lugar, às

menor-de-14-anos-e-relativa/>. Acesso em: 11 fev. 2014.

vezes de anjo, às vezes de fera, imputado à pessoa com deficiência mental, não exporia mais a vítima do que o agressor,

SAMPAIO, R.A.M. Estupro de vulnerável e sua nova redação. VIAJUS, 6 set. 2012. Disponível em: <http://www.viajus.com.

que pode se proteger socialmente com seu papel de homem

br/viajus.php?pagina=artigosHYPERLINK

branco, pai de família, típico em nossa sociedade patriarcal?

LINK “http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4740”id=4740>. Acesso em: 11 fev. 2014.

pregatício formal que durava quatro anos.
Em que pese o fato de o primeiro réu ser apontado como

BRASIL. Lei nº 12015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro

CONSIDERAÇÕES PARA FUTUROS QUESTIONAMENTOS

razão de porte de drogas – com toda a carga estereotípica

“http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4740”&HYPER-

SASSAKI, R.K. Deficiência mental ou deficiência intelectual. Dez, 2004. Disponível em: <http://www.todosnos.unicamp.
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que isso possa acarretar –, restringir-nos-emos às simi-

Até o fechamento desse artigo, não foi possível obter

laridades dos papéis sociais apontados pela defesa ou por

novo acesso aos autos em comento para analisar os desdo-

testemunhas de ambos: homens, casados, com filhos. Tal

bamentos judiciais das questões apresentadas em ambos.

descrição, em geral, suscita aos olhos das pessoas que com-

Ainda assim, é necessário pontuar que um estudo sobre o

ARGAS, J.D. Familiares ou desconhecidos?: a relação entre os protagonistas do estupro no fluxo do Sistema de Justiça Cri-

partilham da vivência em uma sociedade patriarcal a repre-

olhar do judiciário à pessoa apontada como vulnerável se

minal. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 14 n. 40, p. 63-82, junho, 1999.
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A JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DE DROGAS
NO ESPÍRITO SANTO
Fabiola Xavier Leal1, Caroline Christine Moreira dos Santos2 e Renata Santos de Jesus3

por 04 instituições vinculadas à esfera federal e 03 à esfe-

no momento tem demandado intervenções em maior fre-

ra estadual. Das instituições municipais, 08 são Centros de

quência. No que se refere aos requisitos para admissão do

Atenção Psicossocial álcool e outras drogas (CAPSad)4.

paciente, 46% afirmam que a única exigência para admissão

Quanto à distribuição por região de saúde, temos: Re-

do paciente seria a concordância deste em “se tratar”. Em

gião Metropolitana com 65,3% das instituições (175 ser-

segundo lugar é necessário a indicação de outros profissio-

viços); Região Sul com 23,5% (63 serviços); Região Central

nais de outras instituições (19%). E as autorizações judiciais

com 7,1% (19 serviços); Região Norte com 4,1% (11 servi-

aparecem em terceiro lugar (18%) (SANTOS; JESUS, 2014).

ços). Quanto às atividades realizadas, a maioria das insti-

O que foi possível perceber é a ausência, na maioria dos

tuições respondeu realizar mais de uma atividade, sendo

casos, de estrutura adequada para os atendimentos presta-

que em primeiro lugar estão as que afirmam realizar Pre-

dos, ou seja, os locais não possuem acessibilidade, não há

Esse artigo tem como objetivo problematizar a Judicialização na área de drogas no Es-

venção e Tratamento (66,4%), seguidas por aquelas que rea-

condições sanitárias e de higiene mínimas que possibilitem

pírito Santo (ES). Sendo que aqui essa judicialização será abordada pelo viéis da Política

lizam somente Tratamento (28,3%) ou somente Prevenção

as pessoas com transtornos mentais, por exemplo, um cui-

de Saúde que, sob o manto de “defender e proteger a vida” torna-se uma importante

4%). Quanto à localização, a maioria (83,6%) está localizada

dado diferenciado. E também não há profissionais capa-

na zona urbana. Quanto às que estão localizadas em zona

citados para esse público específico. Também não há arti-

rural (16,4%), os locais são, na maioria dos casos, de difícil

culação com a rede de serviços de saúde e assistência para

acesso, distante da comunidade e dos familiares. Geralmen-

encaminhamentos e acompanhamentos das demandas, há

constatação é de que o tratamento de pessoas que consomem drogas e que necessitam

te estão localizadas onde não há iluminação pública, nem

permanência de pessoas com transtornos diversos e dife-

de intervenções nessa área, assim como seus familiares, está sendo feito prioritariamen-

transporte público e muito menos acesso aos serviços pú-

renciados no mesmo espaço, há casos em que essas pessoas

te pela via da reclusão em instituições privadas (clínicas ou comunidades terapêuticas

blicos, principalmente os de saúde. Quanto ao meio de aces-

com transtornos mentais e/ou físicos não tem histórico de

religiosas) é que nossas reflexões acompanham as reflexões da Luta Antimanicomial e

so do público à instituição, aqueles que mais encaminham

consumo de drogas (mas estão nesses espaços devido aban-

são os familiares e/ou amigos; entidades religiosas, justiça

dono familiar), entre outras questões.

EIXO: SISTEMA PENAL

justificativa para a tomada de medidas altamente repressivas, coercitivas e violadoras de
direitos. Essa problematização se dá a partir dos dados de uma pesquisa realizada entre
os anos de 2012 a 2014 que abordou um diagnóstico sobre as instituições de tratamento,
prevenção, redução de danos e ensino/pesquisa na área de drogas no estado do ES. A

demais movimentos em defesa do SUS no sentido de nos posicionamos contra a implantação de uma “rede paralela” à rede pública de saúde.
Palavras-chave: Política Saúde. Drogas. Judicialização.

e através de atividades realizadas pela Instituição junto à

Portanto, torna-se fundamental compreender que as

comunidade. Quanto à classificação das instituições de

definições e práticas relacionadas às “drogas” são produtos

tratamento, prevalecem as instituições não governamen-

históricos e culturais, que remetem a modos particulares

tais (245 serviços – 95,7%), com destaque para os Grupos
de Mútua Ajuda (63,7%), seguidos pelas instituições com o
INTRODUÇÃO

regime de internação (31,6%). As demais prestam atendimentos ambulatoriais (4,7%). No que se refere à internação,

Esse artigo tem como objetivo problematizar a Judicialização na área de drogas no Espírito Santo (ES). Sendo que aqui

prevalecem as Comunidades Terapêuticas (CTs) (79%), as

essa judicialização será abordada pelo viéis da Política de Saúde que, sob o manto de “defender e proteger a vida” torna-se

quais possuem predominantemente o vínculo com denomi-

uma importante justificativa para a tomada de medidas altamente repressivas, coercitivas e violadoras de direitos.

nações religiosas, sendo a prevalência de cunho evangélico

Essa problematização se dá a partir dos dados de uma pesquisa realizada entre os anos de 2012 a 2014 que abordou

(62 Comunidades) (SANTOS; JESUS, 2014).

um diagnóstico sobre as instituições de tratamento, prevenção, redução de danos e ensino/pesquisa na área de drogas

Um dado que também se destaca é em relação ao nú-

no estado do ES. Essa pesquisa abordou um universo de 268 instituições, correspondendo a 95,4% do total de serviços

mero de letios noturnos, ou seja, para internação de longa

existentes naquele momento (SANTOS; JESUS, 2014). A partir das entrevistas realizadas nessas instituições, muitas

permanência. Foram encontrados, nas 81 instituições que

questões se colocaram, entre elas as determinações Judiciais da Política de Saúde no que tange ao tratamento de pes-

trabalham com a modalidade da internação, 2385 leitos

soas que consomem drogas. Essa Judicialização nos leva a problematizar esse processo seja, principalmente, pela via

disponíveis para esse tipo de atendimento. Esse número de

do alto financiamento das internações compulsórias, seja pela via do processo das internações em si em espaços com

leitos varia desde 04 até 360 (em uma única instituição clas-

claras violações de direitos.

sificada como CT). A distribuição desses leitos se dá de duas

Para contextualizar esse cenário, cabe ressaltar que o estado do ES possui 78 municípios com uma população de 3,515

formas: dormitórios coletivos somente com os leitos (camas

milhões de pessoas, com uma concentração de 83,4% da população na zona urbana e 16,6% na zona rural. A região metro-

e/ou colchonetes espalhados pelo espaço disponível) – 79

politana é a mais populosa, seguida pelas regiões Sul, Central e Norte (IBGE, 2010). No que se refere ao planejamento da

instituições relataram possuir esse tipo; e/ou dormitórios

Política de Saúde, o estado está dividido em 04 regiões de saúde: Região Metropolitana (20 municípios), Região Central (18

individuais ou coletivos, mas que possuem banheiro pró-

municípios), Região Sul (26 municípios) e Região Norte (14 municípios) (SESA, 2011).

prio (alguns com televisão e frigobar no quarto) – apenas

A partir dessas regiões, foi feito o levantamento dos serviços específicos na área de drogas relacionados à Política de

04 relataram possuir esse tipo. Sobre as demandas que le-

Saúde e os serviços relacionados à produção de conhecimento na área. Assim, dos 78 municípios identificou-se a existência

varam o indivíduo a procurar tratamento, a maioria (24%)

de algum tipo de serviço em 46 municípios. Portanto, 32 municípios não possuem acesso a nenhuma atenção específica na

procura tratamento pelos transtornos causados pelo uso/

área de drogas. E ainda, 23 municípios possuem somente Grupos de Mútua Ajuda (como Alcoólicos Anônimos, Amor Exigen-

abuso/dependência do álcool. Sobre os transtornos causa-

te, entre outros). Nesse cenário, prevalecem as instituições de cunho não governamental (94%) em detrimento aos serviços

dos por outras drogas referiram-se que o crack é a droga que

governamentais – somente 16 serviços, sendo que a maioria está vinculadoa à esfera municipal (09 instituições), seguidas

1 Assistente Social, Profª Dept. Serviço Social UFES. Doutoranda em Política Social. Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo. Contatos: fabiolaxl@yahoo.com.
br; Tel: 9 9707-9352.
2 Assistente Social, bolsista FAPES.
3 Assistente Social, bolsista FAPES.
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de compreensão. Nas sociedades contemporâneas, o uso de
“drogas” assumiu as proporções de uma preocupação central no debate público, principalmente por sua representação unilateral como perigo para a saúde pessoal e coletiva e
por sua associação imediata com a criminalidade e a violência urbana. Esse viés da ameaça à saúde, à juventude, à família e à ordem pública, que ainda organiza em grande parte a
discussão do tema, promove uma distorção decisiva, já que
tende a atribuir à existência de “drogas” o sentido universal de encarnação do mal e a tratá-lo como um problema
conjuntural que poderia ser definitivamente eliminado por
meio da proibição e da repressão (SIMÕES, 2008).
Mediante esse cenário, cabe uma problematização sobre o que vem ocorrendo com a Política de Saúde Mental
e Política para o álcool e outras drogas no ES e como os
serviços disponíveis aqui também são reflexo de um cenário nacional bastante caótico no que se refere à oferta
de serviços, seja na área da prevenção ou do tratamento.
Torna-se necessário, portanto, compreendermos o processo de implementação da Política sobre Drogas no estado
para então problematizá-la no contexto de debate contemporâneo a partir da dinâmica das determinações histórico
sociais na atualidade.
E, nesse contexto, localizarmos o processo de judicialização das internações de pessoas que consomem drogas.
Trata-se de um processo ambíguo e contraditório, a medida que a “corrida” ao Poder Judiciário pode significar tanto

4 Os CAPSad são serviços com atendimento diário à população com transtornos
decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras
drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva
de tratamento de desintoxicação (municípios com população acima de 100.000
habitantes. Funciona das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Pode ter um
terceiro período, funcionando até 21 horas) (BRASIL, 2004). Para fins desta
pesquisa foram considerados somente essa modalidade de CAPS existentes em
07 municipios do ES.
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o aumento da pressão social por serviços e também tende a
colocar em risco a autoridade da justiça, caso suas decisões
não venham a ser acatadas. Alguns outros pontos também
se colocam: problematizar o Judiciário como uma possibilidade de representar as vontades, como vocalizador das
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demandas; estamos marginalizando as demais instâncias

É possível perceber, a partir da natureza e competên-

(seja em âmbito federal, estadual ou municipal), principal-

seriam voluntárias, diariamente a Justiça capixaba expe-

de controle, execução, instituições de mediação?; a justiça

cias dessa Coordenação que não cabe a execução de serviços,

mente representando as bancadas evangélicas que ganham

diu e, ainda expede, pedidos para a internação compulsó-

seria o último refúgio?; refletir sobre a judicialização do

mas sim a articulação entre eles. Para tanto, é necessário

força no cenário político. Dessa forma, descaracteriza-se a

ria nesses locais. Nesse sentido, cabe aqui fazer a ressalva

Sistema Único de Saúde a medida que esse processo entra

um diagnóstico do que ocorre nos municípios do estado, o

proposta da Política de Saúde Mental, através da Rede de

sobre o papel da CESD, a qual deveria ser a articuladora,

em confronto com princípios básicos desse Sistema; a judi-

que de fato é problema nesses municípios, quais ações exis-

Atenção Psicossocial (RAPS) e a “porta de entrada” deixa de

promotora, propositora e fiscalizadora (juntamente com

cialização na saúde contribuiria tanto para a incorporação

tem e se estão fragmentadas, quais são as lacunas existen-

ser o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para ser esse

os Conselhos sobre Drogas) de ações públicas na área de

de grupos marginais no sistema político como para a in-

tes, enfim, para que a elaboração da Política Estadual esteja

Serviço de Acolhimento, em uma ação totalmente paralela

drogas e não executora na área do cuidado e tratamento a

tensificação da assimetria de direitos?; e sobre a influência

em consonância com as especificidades locais. Entretanto,

ao que já está previsto e com bastante dificuldade para ser

dependentes químicos.

dos diversos profissionais junto aos operadores do direito:

essa Coordenação, no uso daquilo que não é sua atribuição,

consolidado ao longo dos anos pós reforma psiquiática. Para

Não é de se estranhar que no mesmo Diário Oficial que

controle social ou defesa de direitos?; os recursos públicos

propõe ao Conselho Estadual (o qual aprova a proposta) o

ilustrar esse cenário de retrocesso vivenciado no ES, segue

publicou a Resolução que aprova a criação desse (des)ser-

da saúde estão sendo alocados na rede privada por meio de

Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas no ES,

as afirmativas do Governo abaixo.

viço, logo em seguida, estava publicada a Resolução nº 02

convênio, compra de serviços, repasse das gestões de ser-

por meio de Resolução do COESAD (nº 01 de 02 de abril de

viços. Qual o impacto disso? Enfim, essas questões como

2013). O Programa visa ofertar serviços de modo a ampliar

outras não se esgotarão aqui mas, são apontadas como

as oportunidades de recuperação de dependentes químicos

merecedoras de uma análise mais aprofundada a partir de

e apoio às famílias. O Programa tem como objetivo prevenir

mediações necessárias.

e reduzir os problemas relacionados ao uso indevido de drogas, por meio da articulação das políticas públicas e ações

O CONTEXTO DA JUDICIALIZAÇÃO NO ESPÍRITO
SANTO
O estado do ES tem uma regulamentação na área de
drogas desde a década de 1980 quando cria formalmente o
Sistema Estadual de Entorpecentes, como era denominado
à época. Com o passar dos anos ocorreram mudanças nessas regulamentações acompanhando o cenário nacional e o
que temos recentemente é a reformulação do Sistema Estadual com algumas mudanças significativas na Lei. Entre
essas alterações, que ocorreram em 2012, houve a inclusão
formal de representantes da sociedade civil organizada na
composição do Conselho Estadual sobre Drogas (COESAD).
Porém, antes da mudança no Sistema, houve a criação da
Coordenação Estadual sobre Drogas (CESD) através da Lei
Complementar nº 605, datada de 02 de dezembro de 2011.
Foi criada em nível de Gerência e passou a integrar o Sistema Estadual, devendo ser o órgão articulador das políticas
setoriais, cabendo aos órgãos afins a execução das atividades em suas áreas de competências. Tem por competência:
articular e apoiar a efetivação das ações que integram o Sistema; coordenar a capacitação e formação de agentes multiplicadores; coordenar a organização da rede de atenção

intersetoriais. Foi estruturado em 4 frentes de ações: Prevenção; Tratamento e Reinserção Social; Governança; Pesquisa, Capacitação e Informação (ESPÍRITO SANTO, 2013).
Entretanto, a referida Resolução trata somente da frente
“Prevenção; Tratamento e Reinserção Social”, ao propor um
“Serviço de Acolhimento definido como Serviço de Cuidado
e Acolhimento para Pessoas com Dependência Química e
Apoio às Famílias, dotado de uma estrutura física própria,
com intenção de ser um suporte de assistência e triagem”.
Fica explícita então, a prioridade estabelecida por aqueles
que comandam a Política Estadual sobre Drogas na gestão
do Governo Renato Casagrande atuante naquele momento.
Essa proposta foi batizada como “Rede Abraço” e entra
no cenário capixaba com a proposta de atuar no tratamento da dependência química investindo financeiramente em
instituições filantrópicas e privadas, majoritariamente de
caráter confessional, as já conhecidas Comunidades Terapêuticas Religiosas. A proposta consiste em oferecer tratamento, com abordagem e acolhimento inicial em um Centro
de Acolhimento5 e após o encaminhamento para as CTs
credenciadas. Segundo a CESD, o Centro de Acolhimento
é responsável por fazer a triagem e encaminhar cada caso
para instituições que estão sendo mantidas com dinheiro

(datada de maio de 2013) que “Aprova posicionamento so“O cidadão que desejar voluntariamente ficar livre
da dependência química deve ir até o Centro de

bre internação compulsória e involuntária de dependentes
químicos no ES”.

Acolhimento. Lá ele será atendido pela equipe profissional, e será também detectada qual a melhor
indicação para o acolhimento. Se necessário, ele
será encaminhado para uma comunidade terapêutica, contratada pelo Estado”, afirmou Ledir
Porto, responsável pela Coordenadoria Estadual
sobre Drogas (DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
OFICIAL/ES, 2013)6.
“Esse novo equipamento público representa um
desafio, uma ferramenta para enfrentarmos o problema das drogas, mas com as parcerias de todos
que são dedicados a essa causa, como as comunidades terapêuticas, as instituições públicas e com o
apoio das famílias. Queremos que ele se configure na porta de entrada de atendimento para
quem tem problemas com drogas, para que as
pessoas sejam acolhidas por pessoas capacitadas, que gostam do que fazem, e que fazem
com amor. O trabalho é grande, será aperfeiçoado,
mas estamos dando um novo passo, aliado à Rede
Abraço, que trabalha a prevenção, tratamento e
reinserção social de quem precisa de ajuda para
se livrar desse mal que acomete uma parcela
considerável e preocupante da nossa população”,

Desde já afirmamos que o Programa Estadual de
Ações Integradas sobre Drogas, para atendimento
às pessoas com transtornos decorrentes do uso e
dependência de substâncias psicoativas, em especial o crack, e suas respectivas famílias, não considera adotar, em hipótese alguma, as modalidades
de internação involuntária e compulsória do dependente químico, por compreender que a adesão
a qualquer serviço é voluntária do usuário e é condição essencial para a eficácia do tratamento, como
demonstram amplamente a literatura especializada e as abordagens práticas com melhores resultados. Existem, no entanto, mecanismos de internação involuntária e compulsória, apontados na Lei
10.216 de 04 de junho de 2001. Esses mecanismos
são regidos por portarias diversas e dizem respeito
à Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas
e tratam, como diz o artigo 1° da referida lei, de
pessoas acometidas de transtorno mental. Nesse
sentido, o Estado do Espírito Santo vem tratando
dos casos de transtorno mental encaminhados via
judicial, nos termos da lei, a partir da Secretaria de
Saúde e seu órgão especializado em Saúde Mental,
Álcool e outras Drogas. O que apoiamos é a iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo em

público. O Edital de Credenciamento inicial (nº 001/2013

destacou o governador (DEPARTAMENTO DE IM-

aos usuários de drogas, dependentes químicos e familiares;

- SEG/CESC) previu um auxílio de até R$1.500 por pessoa

PRENSA OFICIAL/ES, 2013, grifos nossos)7.

gerir o Fundo Estadual; apoiar órgãos públicos e privados

internada nas CT’s cadastradas. Com essa medida, contra-

que desenvolvam ações na área, por meio de apoio técnico,

ria-se o longo processo de luta pela Reforma Psiquiátrica, a

É importante frisar que o contrato entre o Governo,

ção Psicosocial - CAPS, Unidades de Saúde, Estra-

capacitação e transferência de recursos financeiros; coor-

qual tem buscado incessantemente um tratamento diferen-

à época, e as Instituições foi assinado por tempo indeter-

tégia de Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde

denar e financiar ações relacionadas a estudos e pesquisas;

ciado às pessoas com algum transtorno mental, e isto inclui

minado, o que causou preocupação e indignação por parte

da Família - NASF, Consultório na Rua, Centro de

fomentar, orientar e acompanhar o processo de municipali-

aqueles com transtornos decorrentes do consumo de álcool

dos defensores da Reforma Psiquiátrica diante da possi-

Referência de Assistência Social - CRAS, Centros

zação da política, estimulando a criação dos Conselhos; ela-

e outras drogas.

bilidade de que pessoas sejam forçadas ou “convencidas”

de Referência Especializados de Assistência Social

fomentar e estimular os municípios à estruturação
dos serviços de atenção básica e de referência psicossocial e socioassistencial como: Centro de Aten-

borar, coordenar e divulgar campanhas sobre drogas; criar

O que se percebe é que uma proposta como essa tem

a permanecerem internadas por longo tempo. Embora o

- CREAS, Serviço em abordagem, Centro de Refe-

e manter um sistema de informação atualizado; garantir

fortes características eleitoreiras e utiliza-se do sofrimento

discurso oficial do Governo afirmasse que as internações

rência Especializado para População em Situação

o cumprimento das deliberações do COESAD e demandar

das famílias em torno da dependência química como uma

propostas à esse Conselho. Foram criadas e incluídas na es-

estratégia para reforçar o lobby político. Além disso, mui-

trutura dessa Coordenação 04 gerências: estudos, pesquisas

tos proprietários de CT’s estão vinculados ao poder público

e avaliação; municipalização e divulgação da política sobre
drogas; capacitação, articulação e mobilização; e Fundo Estadual sobre Drogas (FESAD) (ESPÍRITO SANTO, 2011).
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5 Esse Centro foi inaugurado em 22/11/2013 e está localizado na Avenida
Jerônimo Monteiro no Centro da capital Vitória.
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de Rua - Centros POP, Centros de Convivência,
6 Em matéria veiculada em 25 de novembro de 2013 com o título “Rede Abraço: ES
inaugura Centro de Acolhimento para Dependentes”. Disponível em <http://www.
dio.es.gov.br>. Acesso em 26 de novembro de 2013.
7 Em matéria veiculada em 25 de novembro de 2013 com o título “Rede Abraço: ES
inaugura Centro de Acolhimento para Dependentes”. Disponível em <http://www.
dio.es.gov.br>. Acesso em 26 de novembro de 2013.
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Serviço Residencial Terapêutico - SRT, leitos especializados em hospital geral, Atenção Residencial
de Caráter Transitório, Comunidades Terapêuticas,
bem como a organização dos Conselhos Municipais
sobre Drogas. Apoia também a proposta de estru-
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turação do serviço de acolhimento e reinserção so-

do capitalismo. A concepção mecanicista de corpo, que o

Essa violência demonstrada pelos dados oficiais tam-

abastecimento de drogas. E nessas perspectivas, o ES refle-

cial de pessoas com dependência química e apoio às

ancora conceitualmente, vem contribuindo para a disci-

bém está associada à Política de Drogas Brasileira. A Lei

te o cenário nacional demonstrando uma incapacidade de

suas famílias, no Estado do Espírito Santo. Nesse

plinarização dos corpos, “moldando” as classes trabalha-

sobre Drogas vigente no Brasil (11.343/2006) sustenta

lidar com a complexidade do fenômeno. Faz a opção por um

sentido, o Conselho Estadual sobre Drogas reco-

doras para os processos de trabalho explorado e alienado.

e oficializa essa seletividade punitiva inerente à Política

tratamento unilateral a partir de uma influência de mão

nhece que o Programa de Ações Integradas sobre

Também no plano da subjetividade e das representações

Proibicionista e, no ES não é diferente. A população car-

dupla que é o campo político (ora influencia, ora é influen-

Drogas não contempla a demanda por internações

simbólicas, há que se considerar a persistência, e mesmo

cerária brasileira aumentou muito desde 2007 devido, em

ciado), no qual se percebe o empobrecimento das análises e

involuntárias e compulsórias (ESPÍRITO SANTO,

o fortalecimento, de uma ideologia médica que destitui o

grande parte, ao aprisionamento de jovens pobres, negros

a ausência dos aspectos socioculturais e econômicos na con-

2013, sp, grifos nossos).

corpo de seus determinantes sociais, culturais, raciais e de

e pardos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. A

cepção das políticas públicas na área de drogas.

gênero, assim como destitui a população de direitos his-

“guerra às drogas” não se dirige propriamente contra as

Assim, no Brasil, trabalhar a questão do uso de drogas

Essa estratégia, utilizada pelo Conselho e pela Coorde-

toricamente conquistados. A ideologia médica exercita-se

drogas. Como qualquer outra guerra, dirige-se sim contra

é, antes de tudo, trabalhar a gestão da pobreza. A política

nação, na aparência os respalda em relação ao ataque que vi-

através de um discurso pedagógico que reafirma a “infe-

pessoas – nesse caso, os produtores, comerciantes e consu-

proibicionista (repressão e patologização) aumenta mais a

nha sendo feito fervorosamente pelos contrários à proposta

rioridade” social da classe trabalhadora, mantém e repro-

midores das drogas ditas ilícitas. Os mais atingidos pela

vulnerabilidade das pessoas do que o próprio consumo de

da Rede Abraço. Optaram por deixar estabelecido em uma

duz as desigualdades de classe, de gênero e de raça/etnia,

repressão são, e sempre serão, os mais vulneráveis econô-

drogas (SODELLI, 2012). As regiões denominadas “cra-

normativa o posicionamento contrário dos conselheiros e

colaborando para os processos pedagógico-ideológicos de

mica e socialmente, os desprovidos de riquezas, os despro-

colândias” devem ser vistas como um território urbano

membros da Coordenação Estadual. O que não significa que

reprodução social (SIMÕES BARBOSA, 2001).

vidos de poder (KARAM, 2010).

particular. Nesse espaço se cruzam e se encontram uma

práticas como essas não ocorreram diariamente, inclusi-

E por outro lado, numa outra dimensão, que também

Verifica-se que o nosso estado já ocupava a segunda co-

população em situação de rua, trabalhadores com materiais

ve com o aval do principal violador de direitos – o Estado.

é perpassada pelo controle e modos de executar esse con-

locação no ranking de violência do país em 2000, ocupando

descartáveis, egressos/as do sistema prisional (em geral

Conforme dados de pesquisa já mencionada, foi possível

trole sobre a população trabalhadora, diariamente pes-

nada menos que 103 das 900 páginas do relatório final da

soas são assassinadas em nome do combate ao tráfico de

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico,

presos/as por pequeno tráfico, consumidores eventuais e

confirmar que a justiça capixaba, profissionais de saúde e
instituições que recebem pessoas com dependência quími-

drogas, mortes estas que, habitualmente, não deixam

que descreve a situação dessa modalidade criminal em to-

ca ou não, estão constantemente executando tais práticas

marcas, exceto naqueles que perderam seus familiares e

dos os estados brasileiros (ARBEX; TOGNOLLI, 2004).

(SANTOS; JESUS, 2014).

amigos. A mídia fortalece a associação drogas e morte.

Assim, o que constatamos é que a lógica Proibicio-

Após as eleições de 2014 houve a mudança do Governo

Nas comunidades de maior prevalência de tráfico e con-

nista que ratifica a ilegalidade de algumas substâncias

Estadual, porém, nenhuma mudança ocorreu para que esse

sumo de drogas muitos jovens são assassinados antes

tem servido ao controle de práticas e comportamentos de

cenário fosse revertido, pelo contrário, houve a ampliação

dos 25 anos de idade, seja por desavenças entre pares ou

segmentos sociais historicamente discriminados e que

dos pedidos de internação compulsória e repasse de verbas

pela ação policial e de grupos de extermínio (ANDRADE,

são cotidianamente impelidos à marginalidade pela fra-

para essas ações paralelas e altamente dissonantes com a

2011). No Brasil as principais vítimas da guerra ao trá-

gilidade de nossa democracia, pela reprodução ampliada

Política de Sáude Mental e todas as suas diretrizes. O que

fico são os usuários pobres, negros e vivendo nos bair-

da desigualdade, pelo caráter conservador das respostas

ocorre no ES não está descolado do que ocorre em outros es-

ros mais desfavorecidos das grandes cidades (SOARES,

operadas no âmbito do Estado, em face do consumo de

tados do país no que se refere à essa prevalência de institui-

2009). Se esta guerra interessa a alguém, com certeza

drogas e de outras práticas que confrontam a moralidade

ções de longa permanência e confinamento para tratamento

esse alguém não se encontra no “front”. Estas reflexões

dominante (CFESS, 2011).

de pessoas que consomem drogas. Podemos confirmar que

nos fazem pensar sobre o que estamos construindo com

E as nossas legislações sobre drogas, seja em âmbito

isso vem se consolidando a partir do recurso empregado nas

a repressão ao tráfico de drogas nos moldes que tem sido

nacional ou local, se apresentam como operadoras de uma

internações por cumprimento de medida judicial pago pela

feito (ANDRADE, 2011). Temos um estado de guerra per-

guerra, funcionando como instrumentos governamentais

Secretaria Estadual de Saúde (SESA): em 2011 foram gastos

manente, cuja natureza se exprime menos no encarcera-

para justificar a identificação, perseguição e reclusão das

R$102.459,74; em 2012 o valor reduziu para R$76.410,00,

mento massivo que no extermínio executado ou não em

pessoas dissonantes com relação às ordens social e moral

saltando para R$9.667.947,00 em 2013 – sendo 29,3% desse

nome da lei. Entre 1979 e 2008 morreram no Brasil vio-

estabelecidas. Consumidores de drogas são rastreados pelo

valor pago a CTs religiosas que registraram algumas inter-

lentamente quase 1 milhão de pessoas (número que pode

seu “desvio moral e pelo perigo sanitário” que representam,

nações de mais de 240 dias (GARCIA, 2014) e absurdamente
se elevando para R$20 milhões em 2014 8.

ser comparado ao de países em guerra, como Angola, que

enquanto os fornecedores ilegais das substâncias proibidas,

as que consomem drogas e que necessitam de intervenções

demorou 27 anos para chegar a cifra parecida) (NETTO,

indivíduos recrutados junto às tradicionais classes perigo-

nessa área, assim como seus familiares, está sendo feito

O que assistimos no estado do ES é, portanto, uma

2012). No Rio de Janeiro, em 1992, três quartos dos ho-

sas (pobres, negros, minorias estrangeiras), são capturados

prioritariamente pela via da reclusão em instituições priva-

Política direcionada para “encarceramentos”, seja por um

mens vítimas de homicídio eram assassinados em espa-

pelas engrenagens do sistema penal (ADIALA, 2011). Os

das (clínicas ou comunidades terapêuticas religiosas) é que

lado através das internações compulsórias em instituições

ços públicos e dois terços das vítimas o eram em função

estigmas produzidos em torno das drogas ilícitas servem

nossas reflexões acompanham as reflexões da Luta Antima-

de “tratamento”, seja por outro através dos presídios e/ou

do tráfico de drogas (WACQUANT, 2001).

como ordenadores morais e servem para localizar “bodes

nicomial e demais movimentos em defesa do SUS no senti-

permanentes), jovens que procuram no espaço um refúgio
de situações familiares conflitantes, participantes do “baixo” mercado sexual – garotas/os de programa, personagens
identificados por uma grande diversidade de orientações
sexuais (travestis, transgêneros, lésbicas e gays) que ali se
assumem livremente (ADORNO, 2012), entre outros.
Portanto, a tarefa é: engajar-se nesse cenário assumindo uma postura libertária que se distancia tanto dos paladinos da repressão como do reformismo descriminalizador,
recusar a banalização dos lugares-comuns e instigar a desconfiança a partir de uma atitude crítica sistemática que
desmonta desde os conceitos aparentemente consensuais
até as idéias reformistas supostamente de cunho progressista (CFESS, 2011).
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES LONGE DE SEREM FINAIS...
Mediante a constatação de que o tratamento de pesso-

medidas sócio educativas. Há o reforço na lógica atual do

Dados do Mapa da Violência 2013 mostram que o ES

expiatórios” para a identificação das causas da violência,

do de nos posicionamos contra a implantação de uma “rede

controle da população e suas práticas. Por um lado, o for-

ocupa o segundo lugar em mortes violentas, com 108 mor-

do medo e das inquietações mais paranóicas, confundindo

paralela” à rede pública de saúde. Defendemos e apoiamos o

talecimento, do “modelo biomédico”, como denominado o

tes violentas por grupo de 100 mil habitantes, perdendo so-

propositadamente as consequências com as causas do pro-

fortalecimento e investimento público no SUS. O que vem

paradigma científico ideológico da Medicina ocidental que

mente para o estado de Alagoas. O estudo também demons-

blema (RODRIGUES, 2003).

ocorrendo no estado do ES viola os princípios defendidos

orienta o modelo de atenção à saúde. Enquanto corpo de

trou que o estado possui 05 municípios que estão entre as

Diante desse quadro, as principais preocupações gover-

nas Conferências de Saúde, além disso, as instituições não

conhecimentos científicos elaborados a partir de deter-

50 cidades mais violentas do país. A Serra aparece em 10º

namentais e da sociedade em geral tem centrado o foco a

são alvo de fiscalização, monitoramento e avaliação dos pro-

minada concepção de corpo – corpo-máquina, biológico,

lugar com 187 homicídios por cada 100 mil habitantes; Ca-

partir de duas políticas públicas – saúde e segurança, ainda

cessos desenvolvidos.

individual, universal e atemporal – este modelo é conco-

riacica vem em 22º, com taxa de 115; Vila Velha é o 34º com

que ambas sejam incipientes frente ao problema. Na saúde

Essa constatação ocorre a partir, principalmente dos

mitante e funcional à emergência e ao desenvolvimento

110; o 37º município é Vitória, com 86; e Linhares é o 49º,

temos o enfoque maior no tratamento do indivíduo que

indicativos do financiamento público com repasse de ver-

com 35. O ES ainda é o segundo estado do país em taxa de

usa/abusa alguma droga e na família. A prevenção e rein-

bas seja através de compra de leitos, seja através das in-

homicídios de negros e o primeiro envolvendo a população

serção social ficam em segundo plano. Numa outra direção,

ternações compulsórias pelo processo da judicialização. E

feminina jovem (WAISELFISZ, 2013).

temos o enfoque repressivo, cujo alvo é a rede planetária de

também a partir dos dados da pesquisa mencionada que

8 Segundo informações da própria SESA em matéria veiculada no Jornal A
GAZETA em 22 de abril de 2015.
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demonstra um aumento significativo, nos últimos anos, de intituições que prestam serviços nos moldes de internação de
longa permanência. Relacionando esses dados da realidade, percebemos que a lógica presente contraria os princípios do
SUS no que se refere ao atendimento em Saúde Mental. A prioridade do investimento na rede privada inviabiliza a criação
e fortalecimento dos serviços como os Centros de Atenção Psicossocial. Esses serviços, conforme definidos pela Política de
Saúde Mental, deveriam ser a porta de entrada para o tratamento dos transtornos causados pelo consumo de álcool e outras
drogas, mas, conforme visto são minoria no cenário capixaba.
Assim, precisamos problematizar o efeito dual da judicialização com uma mudança de paradigma do direito exclusivamente individual para o coletivo. Ações individuais devem servir como um instrumento de pressão e, portanto, repensadas
nos diversos espaços dos Fóruns, Frentes, instâncias de controle social buscando a construção de uma nova hegemonia.
Sabemos que não se pode perder de vista a possibilidade da atuação do Poder Judiciário servir para pressionar os demais
Poderes, entretanto, há necessidade desse Poder acionar outros conhecimentos técnicos na área da saúde para compreender
esse fenômeno das drogas e suas repercussões a fim de atuar internamente com seus operadores de forma a garantir a efeti-

Espírito Santo. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2014.
SESA. Secretaria Estadual de Saúde. Plano Diretor de regionalização da Saúde (PDR – 2011). Espírito Santo, 2011.
SIMÕES BARBOSA, R. H. Mulheres, reprodução e Aids: as tramas da ideologia na assistência à saúde de gestantes HIV+.
Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 2001.
SIMÕES, J. A. Prefácio. In: LABATE, B. C. et al (orgs). Drogas e cultura: novas perspectivas. Salvador: EDUFBA, 2008.
SOARES, L. E. Por trás de uma arma apontada para alguém está uma mão estendida para alguém: entrevista concedida a Ana Cristina Pereira. Público 2009. 20 jul. (Caderno P2):06-07).
SODELLI, M. Especialistas, Políticas de Saúde e Drogas. Editorial. In: Boletim Associação Brasileira Multidisciplinar
de Estudos sobre Drogas (ABRAMD), n. 18, NOVEMBRO DE 2012.

vação do que já está preconizado na Política de Saúde e pela Luta Antimanicomial e não reafirmando uma lógica perversa e

WACQUANT, L. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

violadora de direitos como a que temos assistido nesse cenário apontado.

WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2013 - Mortes Matadas por Armas de Fogo. CEBELA, 2013.

Num contexto em que a universalidade é pelo lucro e a equidade é pela distribuição entre os empresários do setor, o que
fica é a seguinte reflexão - como podemos reverter esse modelo e fortalecer a rede municipal e estadual no sentido de propor
o desenvolvimento de estratégias para a construção de tecnologias capazes de afirmar a vida. E como pensarmos e efetivarmos um Sistema que potencialize a reflexão nos e dos processos de trabalho em saúde e consequentemente, no dia-a-dia da
construção efetiva de uma Rede de Atenção Psicossocial.
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A SELETIVIDADE PENAL NA NOVA LEI DE DROGAS
(11.343/06)1
Henrique Monteiro Simões2
EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL
O artigo 28, § 2º, da Nova Lei de Drogas expressa a atuação seletiva do Direito Penal
a medida que estabelece parâmetros socioeconômicos para distinguir os usuários dos
traficantes de drogas. Desta forma, é importante analisar as funções (declaradas e nãodeclaradas) e a seletividade do Direito Penal, com ênfase na disciplina de sociologia crítica. Igualmente relevante é o estudo dos dispositivos legais da Nova Lei de Drogas que
estabelecem as condutas que incorrem para os crimes de consumo próprio e de tráfico
de drogas. É apresentado, ainda, o processo histórico de criminalização das drogas, o
estereótipo do traficante no Brasil e as políticas de “guerra às drogas”. Também elucidaremos as expressões do artigo 28, § 2º que ratificam a seletividade penal.
Palavras-chave: Nova Lei de Drogas; seletividade penal; controle social.

INTRODUÇÃO

Neste segundo momento, cumpre realizar uma análise
pormenorizada das funções desempenhadas pelo Direito
Penal. Nas palavras de Rogério Greco (2011, p.2)

1 FUNÇÕES DO DIREITO PENAL
Neste primeiro momento, é importante ter em mente que as funções do Direito Penal geralmente são estudadas de forma acrítica pelos acadêmicos de Direito. Evidencia-se, assim, que o estudo das funções é superficial e orbita exclusivamente
no mundo do dever ser, o que não permite compreender o papel que efetivamente cumprem na realidade social brasileira.
A criminologia crítica é a matéria incumbida de promover o debate referente às autênticas finalidades do Direito Penal,
dentre elas a de seletividade penal, presente na nova legislação de drogas.

1 Artigo Científico apresentado ao curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória – FDV, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Direito Penal II,
ministrada pela professora mestre Nara Borgo Cypriano Machado.
2 Aluno de Direito da Faculdade de Direito de Vitória – FDV.
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função do homem.
Todavia, cumpre asseverar que na realidade social brasileira ainda predomina o discurso do Direito Penal como

A finalidade do Direito Penal é proteger os bens

meio destinado à proteção de bens jurídicos essenciais à so-

mais importantes e necessários para a própria so-

ciedade. Para efetivar a proteção destes bens, o Estado deve

brevivência da sociedade, ou, nas precisas palavras

se valer da cominação e aplicação das penas, sobre as quais

de Luis Régis Prado “o pensamento jurídico moder-

incide o utópico ideal de caráter ressocializante.

no reconhece que o escopo imediato e primordial

No entanto, mostra-se imprescindível expor as funções

do Direito Penal radica na proteção de bens jurí-

não-declaradas da pena privativa de liberdade, a fim de que

dicos — essenciais ao individuo e a comunidade”.

seja demonstrado, posteriormente, como tais funções estão

Efetivar essa proteção utiliza-se da cominação,

presentes na Nova Lei de Drogas (11.343/06), ainda que ex-

aplicação e execução da pena.

clusivamente para um grupo de indivíduos.
Sandoval Huertas (apud BATISTA, 2002, p.113) orga-

A partir do conceito apresentado acima, compreende-se
que o Direito Penal tem como finalidade assegurar a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade,

nizou didaticamente as funções não-declaradas em três níveis: a) nível psico-social; b) nível econômico-social; c) nivel
político. O nível psico-social apresenta as funções de cober-

os quais não podem obter uma tutela compatível com sua

tura ideológica e de vingança. Já o nível econômico-social,

importância por outros ramos do Direito. Para assegurar

tem como finalidade reproduzir a criminalidade, reforçar a

a proteção destes bens o Estado se vale das penas, um im-

proteção à propriedade privada e auxiliar o controle ao mer-

portantíssimo instrumento de coerção social. Vale ressal-

cado de trabalho. Por fim, o nível político visa à manutenção

tar, ainda, que as penas apresentam as características de

do status quo sócio-econômico e do domínio sobre as classes

generalidade e abstração, o que teoricamente implica a sua

sociais menos favorecidas.

aplicação igualitária a todos os indivíduos que houverem
O presente trabalho pretende demonstrar a seletividade do Direito Penal expressa no art. 28, § 2°, da Nova Lei de Drogas
(11.343/06). O referido dispositivo legal assevera que o juiz deve observar, entre outros, parâmetros sócio-econômicos para
distinguir o usuário do traficante de drogas. É na distinção infundada de tratamento entre usuários e traficantes que se
verifica a atuação seletiva do Direito Penal.
Contudo, no meio acadêmico, observa-se que grande parte dos debates a respeito da atuação desempenhada pela Nova
Lei de Drogas são infrutíferos. Constatado isto, este trabalho buscou aprofundar-se na temática a fim de compreender os
argumentos favoráveis e contrários a referida lei.
Não se pode esquecer, ainda, que os traficantes de drogas compõem parcela considerável da população carcerária brasileira o que, por si só, corrobora a importância do tema proposto.
Para a obtenção de resultados satisfatórios, é imprescindível recorrer à disciplina de criminologia crítica e aos manuais
de Direito Penal, assim como explicitar as expressões do art. 28 que ratificam o caráter seletivo do Direito Penal.
No desenvolvimento do trabalho, inicialmente, será feito o estudo das finalidades desempenhadas pelo Direito Penal, dentre elas as declaradas e as não-declaradas. Em seguida, será analisado se o Direito Penal exerce efetivamente uma
atuação seletiva na realidade social brasileira. Posteriormente, será avaliada a distinção de tratamento entre traficantes e
usuários promovida pela Nova Lei de Drogas. Neste sentido, é de extrema importância analisar o estereótipo do traficante
e entender o processo de criminalização (primário e secundário), bem como os reais motivos subjacentes à necessidade
criminalização das drogas.

mem existindo em função da lei e não a lei existindo em

cometido uma infração penal.
Contudo, por trás desta idéia de aparente igualdade do

Diante dos ensinamentos desta corrente doutrinária, embora minoritária, torna-se possível a percepção de como se dá
atuação seletiva do Direito Penal na sociedade brasileira.

Direito Penal há uma inegável atuação seletiva deste ramo
do Direito. A realidade social brasileira reflete esta patente

2 SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL

tendência de criminalização das condutas oriundas de determinadas classes sociais, promovida, a titulo de exemplo,
pela nova legislação de drogas (11.343/06).

A disciplina de criminologia crítica nos mostrou que o
Direito Penal, ao lado de funções declaradas, também cum-

Eugênio Raúl Zaffaroni & José Henrique Pierangeli

pre funções não-declaradas. Desempenha inegavelmente

(2004) e Nilo Batista (2002) são os expoentes da doutrina

uma atuação seletiva sobre a realidade social, ainda que sob

que identifica a existência de “funções não-declaradas” do

uma ótica de aparente seletividade.

Direito Penal. Segundo eles, tais funções visam proteger os

A atuação seletiva do Direito Penal é fundada na desi-

bens jurídicos das classes sociais dominantes, assim como

gual aplicação da lei penal aos indivíduos. Trata-se de um

assegurar a manutenção destas classes no poder. Batista

modelo de seleção criminal no qual um número reduzido de

(2002, p.116) assevera com propriedade que

indivíduos, provenientes de determinadas classes sociais,
são submetidos majoritariamente à coação penal.

Numa sociedade dividida em classes, o direito pe-

Zaffaroni e Pierangeli (ZAFFARONI et al, 2003, p.43)

nal estará protegendo relações sociais (ou “inte-

organizaram o processo seletivo de criminalização em duas

resses”, ou “estados sociais”, ou “valores”) escolhi-

grandes etapas. A criminalização primária consiste na tipi-

dos pela classe dominante, ainda que aparentem

ficação das condutas que violam bens jurídicos essenciais

certa universalidade, e contribuindo para a repro-

à sociedade. Cabe as agências políticas e, sobretudo, ao le-

dução dessas relações.

gislador defini-los, tendo em vista os interesses das classes
dominantes. A criminalização secundária, por conseguinte,

Batista (2002, p.112) nos ensina também que a “apa-

visa dar cumprimento à ação punitiva estabelecida na legis-

rência de universalidade” do Direito Penal consiste em

lação penal. Opera sobre os indivíduos na realidade social

uma das principais operacionalizações da ideologia. Esta

por intermédio das agencias estatais (policiais, agentes pe-

é responsável por transformar fins notadamente individu-

nitenciários, juízes, advogados e promotores).

ais em fins coletivos; ocultar os benefícios que o Direito

Cabe ao policial, inicialmente, detectar os possíveis

Penal desempenha para as classes dominantes, denotando

suspeitos (os indivíduos selecionados pelo legislador no

a equivocada sensação de que o Direito Penal trata equita-

processo de criminalização primária) a fim de que seja dado

tivamente os cidadãos. Acima de tudo, a ideologia opera

início a um inquérito policial. Posteriormente, é dever dos

no sentido de promover uma inversão sistemática: o ho-

órgãos de acusação oferecer a denúncia do indiciado. Ao
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órgão julgador cabe a tarefa de concluir este processo. Fi-

SISTEMA PENAL

2 ORIGEM HISTÓRICA DA SELETIVIDADE PENAL

nalmente, caso o réu seja condenado à pena privativa de

3 A NOVA LEI DE DROGAS E A DISTINÇÃO ENTRE

plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de

USUÁRIOS E TRAFICANTES

substância capaz de trazer dependência física ou química,

liberdade, competirá aos agentes penitenciários exercer o

A origem histórica da atuação seletiva do direito penal

processo de criminalização em “última instância”. (ZAFFA-

remonta ao industrialismo, período marcado pela consolida-

A Lei 11.343/06, “Nova Lei de Drogas”, inovou a or-

É importante salientar que, apesar de a Nova Lei de

RONI et al, 2003, p.43-44).

conforme dispõe o § 1º do art. 28.

ção do modo-de-produção capitalista. Sob a égide da ideolo-

dem jurídica brasileira, ao revogar a Lei 6.368/76, antiga

Drogas impedir a imputação de penas privativas de liber-

Contudo, é importante destacar a impossibilidade de

gia contratual, baseada na igualdade entre os contraentes e

legislação de drogas. A principal alteração trazida pela

dade aos usuários de drogas, estes ainda estão sujeitos

existência um programa de criminalização primária de

na idêntica liberdade de contratar dos indivíduos, fundou-se

Nova Lei de Drogas diz respeito à distinção promovida

a outras penais, tais quais: a advertência sobre os efeitos

grande extensão, dado o paradoxo entre a quantidade de

o Direito Penal. Desse modo tornou-se possível exercer o con-

entre traficantes e usuários, o que, segundo alguns doutri-

da droga (art. 28, I); a prestação de serviços a comunidade

trole social sobre um enorme contingente proletário, o que,

nadores, é suficiente para romper com o padrão proibicio-

(art. 28, II); medida educativa de comparecimento a curso

por conseguinte, permitiu a acumulação de capital nas mãos

nista típico da Lei 6.368/76.

educativo (art. 28, III). Caso o réu seja primário, as penas

conflitos criminalizados e o número de conflitos que efetivamente chega ao conhecimento das agências estatais de
criminalização secundária. Desta forma, a seletividade do
Direito Penal tem atuação decisiva para a formação das “cifras ocultas” da criminalidade, isto é, os crimes cometidos
por determinados autores que sequer c apreciados pelo Poder Judiciário (ZAFFARONI et al, 2003, p. 44)
A influência das agências políticas e de comunicação
social no processo de atuação seletiva do Direito Penal
também é significativa. Orientadas por fatores conjunturais, contribuem para conferir sustentabilidade ao
modelo mediante a criação e a propagação do estereótipo
do criminoso. Busca-se criminalizar, sobretudo, as condutas grosseiras e os crimes de força bruta, facilmente
identificáveis e puníveis pelo aparato estatal. Geralmente, os autores dessas infrações penais são incapazes de
oferecer qualquer tipo de perigo a ordem estabelecida,
pois, em sua grande maioria, apresentam reduzido poder
econômico e nível educacional.
Não há como negar, portanto, que as agências estatais
repressoras privilegiam a criminalização dos grupos vulneráveis, os quais, em regra, cometem infrações insignificantes ou grosseiras. Zaffaroni e Pierangeli (2004, p. 74-77)
estabelecem fatores determinantes para a ocorrência deste
fenômeno social. O primeiro deles, diz respeito ao fato dos
componentes destes grupos sociais enquadrarem-se no estereótipo do criminoso; o segundo, consite na reduzida formação escolar destes indivíduos, o que os leva a praticar os
crimes de força bruta em maior magnitude. O terceiro e último alude ao fato destes grupos assumirem naturalmente
o estereótipo que lhes é conferido.
O processo de criminalização abordado é facilitado
pela atuação dos meios de comunicação, controlados inega-

da burguesia. (ZAFFARONI, 2004, p.247-249).
Diante deste breve apanhado histórico, torna-se plenamente compreensível que a atuação seletiva deste ramo do
direito é inerente a sua própria estrutura, no sentido de que
o sistema penal fora criado para operacionalizar de forma
desigual. Zaffaroni e Pierangeli (2004, p.69) ratificam este
entendimento: “na realidade, em que pese o discurso jurídico, o sistema penal se dirige quase sempre contra certas
pessoas mais que contra certas ações”.
O fato de o Direito Penal voltar-se primordialmente
a determinadas pessoas em detrimento a determinadas
condutas permite denominá-lo como “Direito Penal do autor”. Em suma, o Direito Penal do Autor é uma “corrupção
do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o
ato como manifestação de uma forma de ser do autor, esta
sim considerada verdadeiramente delitiva”. (ZAFFARONI E
PIERANGELI, 2004, p.115).
“O Direito Penal do autor” é plenamente visível no
Brasil se observarmos os gráficos sobre a população
carcerária do Espírito Santo que, sem dúvida, reflete a
realidade da população carcerária brasileira como um
todo. Em Julho de 2010, dos 10.153 detentos capixabas,
apenas 2.242 eram brancos, enquanto a grande maio-

Luis Flávio Gomes é um dos doutrinadores que vê be-

de prestação de serviços a comunidade e comparecimento

nefícios de ordem descriminalizante com o advento da di-

a curso educativo não podem ser superiores a cinco meses

ferença de tratamento entre traficantes e usuários trazida

(art. 28, § 3º). Em contrapartida, se o réu for reincidente, as

pela Nova Lei de Drogas. Segundo ele, “a nova legislação

penas podem chegar a dez meses.

brasileira, no que se relaciona com o usuário, representa

Apesar de a Nova Lei de Drogas não trazer a pena pri-

um avanço (ao não puni-lo com pena de prisão) e está ten-

vativa de liberdade para os usuários, não significa que esses

dencialmente em consonância com a política européia de

indivíduos não seja mais estigmatizados. Pelo contrário,

redução de danos” (GOMES, 2007, p.119). Entende, ainda,

indiferença e o preconceito da sociedade em relação os usu-

que houve a descriminalização da posse de drogas para

ários de drogas demonstra como ainda subsiste a repressão

consumo próprio, isto é, retirou-se desta conduta “a eti-

ao uso de drogas.

queta de crime porque de modo algum permite a pena de
prisão. O usuário já não pode ser chamado de criminoso”
(GOMES, 2007, p.122).
Contudo, é imprescindível reiterar que este trabalho segue uma linha diametralmente oposta do entendimento de
Gomes. A distinção de tratamento entre traficantes e usuários não só manifesta o caráter seletivo do Direito Penal,
como também mantém o padrão proibicionista já observado
na legislação anterior.
O art. 28 da Nova Lei de Drogas amenizou a pena imputada ao usuário de drogas, o que pode transmitir a equivocada idéia de que a nova legislação atenuou o poder punitivo. Contudo, o art. 33 desta mesma lei agrava a situação
dos traficantes de drogas, ao ampliar a pena mínima para

3.2 CONSUMO PESSOAL OU TRÁFICO? ANÁLISE DO
ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06
A análise do art. 28, § 2o da Lei 11.343/06 é essencial
para determinar se o portador de drogas será enquadrado
no tipo penal de consumo próprio de drogas (art. 28) ou
de tráfico de drogas (art. 33). O juiz, para determinar se a
droga destinava-se ao consumo pessoal, deverá observar
a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem
como o local e as condições em que ação foi desenvolvida.
Verificará, ainda, as circunstâncias sociais e pessoais, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.

ria era composta por negros, totalizando 7.857 presos.

o crime de tráfico de drogas para cinco anos de reclusão –

Nota-se precisamente a atuação seletiva do Direito Pe-

Os índices são ainda mais alarmantes se analisarmos a

este mesmo crime era apenado com três anos de reclusão de

nal ao se observar a distinção de tratamento entre trafican-

desproporção do aumento da população carcerária negra

acordo com a Lei 6.368/78.

tes e usuários de droga trazida pela Nova Lei de Drogas. A

em detrimento à branca: de dezembro de 2009 à Junho

Feito um panorama geral das legislações de drogas no

necessidade de observância do juiz às circunstancias sociais

de 2010 a população carcerária negra aumentou em 1923

Brasil, torna-se ainda mais importante demonstrar a dis-

do agente e ao local da conduta ratifica o caráter seletivo

indivíduos, enquanto a branca aumentou em 336 indiví-

tinção entre usuários e traficantes de drogas à luz da Nova

presente do art 28, § 2º. À título exemplificativo, vale trans-

duos – a pesquisa segue em anexo.

Lei de Drogas (11.343/06).

crever a experiência de Orlando Zaconne (2007, p.13-15) a

velmente pelas classes dominantes. A imprensa, em geral,

Diante dos dados mencionados, não há como negar que

desempenha com maestria a função de encobrir os crimes

no Espírito Santo opera o “Direito Penal do autor”. Os dados

de colarinho branco, visto que transmite à sociedade a per-

mostram que pardos e negros vêm sendo os principais alvos

cepção de que os crimes grosseiros são os mais graves deli-

do processo de criminalização operacionalizado em solo ca-

tos cometidos. Da mesma forma, os meios de comunicação

pixaba. Sofrem, portanto, as mazelas de um sistema penal

rotineiramente noticiam crimes brutais praticados por in-

repressivo, marcado pelas conseqüentes transgressões aos

divíduos que não integram o familiarizado estereótipo do

direitos fundamentais do detento.

frente de diversas delegacias no Rio de Janeiro
3.1 O USUÁRIO DE DROGAS
Em Jacarepaguá, responsável pela circunscrição
O art. 28 da Lei 11.343/06 fixou o tipo penal referente

que inclui comunidades como a da Cidade de Deus

ao consumo próprio de drogas. Diversos núcleos – verbo que

e a do Morro do São José Operário, a cada plantão

descreve a conduta proibida pela lei penal – foram empre-

realizava, no mínimo, um flagrante de tráfico, com

gados pelo legislador para determinação do usuário de dro-

diversas apreensões de drogas e armas pelo Bata-

gas, o que permite inferir que crime em questão classifica-se

lhão da Polícia Militar. Ao contrário, em quase um

como de múltipla ação.

ano como delegado de plantão na Barra da Tijuca,

criminoso. Assim, a imprensa se vale destes casos excepcio-

A partir do apanhado teórico sobre a seletividade do

nais – levando em conta a totalidade dos delitos observa-

Direito Penal, bem como de suas finalidades – declaradas

dos – para propagar o mito de que as penas são realmente

e não-declaradas – torna-se possível enfocar estas ques-

O usuário de drogas é todo aquele que “adquirir, guar-

só lavrei um flagrante de tráfico que resultou na

aplicadas democraticamente aos indivíduos, independente-

tões à luz da Nova Lei de Drogas (11.434/06) A seguir,

dar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para

prisão de uma senhora de quase 60 anos. [...] É mais

mente de suas condições sociais e econômicas.

será abordada a infundada distinção entre traficantes e

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo

do que evidente que os registros realizados pela po-

usuários de drogas, o que ratifica o caráter seletivo do

com determinação legal ou regulamentar”. Também incorre

licia não correspondem à realidade da circulação e

Direito Penal.

para este crime o individuo que cultivar, semear ou colher

comércio de drogas ilícitas no Grande Rio.
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A testemunha de alguém que, na função de delegado,

Finalmente, o art. 37 proíbe a colaboração, como infor-

Os meios de comunicação de massa são essenciais para

Neste contexto social de “guerra às drogas”, a popula-

atestou indícios de seletividade penal na Nova Lei de Dro-

mante, com grupo, organização ou associação destinado

a operacionalização deste sistema penal seletivo, seja atra-

ção, coagida despercebidamente pelos órgãos de controle

gas, demonstra a atuação distinta das forças policiais de

à prática de qualquer dos crimes previstos no art. 33,

vés da “invenção da realidade” para “produção de indigna-

social, passou a legitimar a ampliação da repressão poli-

acordo com o local em que a droga foi apreendida. Neste

caput e art. 34, § 1o.

ção moral”, seja por intermédio da criação do estereótipo

cial sobre as favelas, entendidas como o “berço do tráfico”.

do criminoso. (LAGOS apud BATISTA, p. 56, 2003). O autor

Os autos de resistência denotam com clareza a que ponto

ainda assevera que

chegou esta política de combate às drogas. A população em

sentido, não há como negar que há uma clara associação do
traficante à pobreza e, mais precisamente, à favela.

Além disso, vale ressaltar que o descumprimento de
qualquer uma das condutas previstas nos artigos citados

geral adere à matança generalizada da figura do traficante,

A atuação policial na realidade social brasileira corro-

culmina com a reclusão do agente, além do pagamento de

bora as etapas do processo de criminalização anteriormente

multa. Também deve ser feita a ressalva de que cada um dos

a capacidade reprodutora de violência dos meios de

haja vista a difusão do temor social cristalizado no estere-

descritas. As agencias policiais realizam o processo inicial

tipos penais apresentados prevêem quantidade de pena e

comunicação é enorme: na necessidade de uma cri-

ótipo traficante. Zaccone (2007, p.58) ratifica este entendi-

de criminalização, consistente na investigação e detenção

valor de multa distintos.

minalidade mais cruel para melhor excitar a indig-

mento ao aduzir que

dos possíveis suspeitos. Nessa esteira, o Poder Judiciário e

Diante da exposição dos artigos da Nova Lei de Dro-

nação moral, basta que a televisão dê exagerada pu-

o Ministério Público passam a ter sua atuação submetida à

gas, compreende-se sem dificuldade que esta lei agravou a

blicidade a vários casos de violência ou crueldade

[...] os chamados autos de resistência, inquéritos

policia que, na prática, irá definir os indivíduos que serão

situação dos traficantes de drogas, já que a pena mínima

gratuita para que, imediatamente, as demandas de

instaurados a partir da morte de pessoas em con-

processados e julgados criminalmente.

para este crime foi ampliada de três anos — previsto pela

papéis vinculados ao estereótipo assumam conteú-

flito com a polícia, são muitas vezes arquivados

Lei 6.368/78 – para cinco anos. Desta forma, extinguiu-se

dos de maior crueldade e, por conseguinte, os que

quando se descobre que as vítimas têm em suas fi-

a possibilidade de haver a substituição da pena privativa de

assumem o papel correspondente ao estereótipo

chas criminais alguma “passagem” ou condenação

liberdade por uma das penas restritivas de Direito.

ajustem a sua conduta a estes papéis.

no tráfico de drogas. O traficante estigmatizado,

3.3 O TRAFICANTE DE DROGAS
A Lei 11.343 traz no art. 33, caput, a previsão das condutas que assinalam o crime de tráfico de drogas. Assim
como no tipo penal de consumo próprio de drogas (art. 28),
o legislador adotou um extenso rol de condutas que caracterizam o tráfico de drogas. São elas: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou

Apesar de a Nova Lei de Drogas ter sido benéfica aos
usuários ao assegurá-los a vedação à pena de prisão, é

A grande problemática é observada quando o estereótipo

atributo presente na venda de substância entorpe-

importante ressalvar que o estigma ainda permanece la-

fabricado e disseminado pela mídia, principal formadora de

cente e o estereótipo do criminoso (preto, pobre,

tente sobre os usuários. De qualquer forma, este trabalho

opinião no país, é assumido como legítimo pelos indivíduos

favelado) é um verdadeiro passe livre para as ações

não visa a prejudicar a situação dos usuários de drogas no

aos quais se dirige. Concorrente a assunção do estereótipo de

policiais genocidas.

sentido de equiparar a pena deste delito ao do traficante

traficante, o indivíduo acaba, ainda, por ajustar sua conduta ao

de drogas, mas sim discutir a seletividade subjacente a

estereótipo correspondente, o que é ainda mais preocupante.

Nova Lei de Drogas.

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ou seja, aquele que apresenta uma relação entre o

3.4 QUEM SÃO OS TRAFICANTES DE DROGAS NO BRASIL?

As condutas descritas acima também se enquadram ao
crime de tráfico de drogas caso se relacionem à matéria-pri-

Preliminarmente, é imperativo traçar uma breve aná-

ma, ao insumo ou ao produto químico destinado à prepara-

lise histórica da criminalização das drogas, a fim de que

Como se pôde ver, a “caça aos traficantes”, sintetizados

A significativa atuação da mídia condiciona-se à divul-

na tríade: preto, pobre e favelado, já está manifestamente

gação de determinado estereótipo, o que dá guarida a se-

legitimada na sociedade brasileira. Os autos de resistência

guinte indagação: Qual é o estereótipo dos traficantes no

obstam qualquer possibilidade de se instaurar um processo

Brasil? Inegavelmente a sua figura é associada ao

judicial contra o(s) policial (is) responsável (is), quando há a
morte de um “traficante”.

[...] “jovem negro, funkeiro, morador de favela, pró-

O sistema penal, por intermédio da Nova Lei de Drogas,

ção de drogas (art. 33, § 1º, I). Também incorrerá ao crime de

sejam demonstradas as reais motivações que levaram a

ximo do trafico de drogas, vestido com tênis, boné

atua na realidade social brasileira norteado pela persecução

tráfico de drogas o indivíduo que semear, cultivar ou fazer

ocorrência deste fenômeno global. As drogas não foram cri-

e cordões, portador de algum sinal de orgulho ou

de condutas praticadas por segmentos sociais muito bem

a colheita, sem autorização ou em desacordo com determi-

minalizadas em virtude de apresentarem efeitos nocivos à

de poder e de nenhum sinal de resignação ao de-

delimitados. O próprio legislador encarregou-se de exer-

nação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam

saúde do homem, mas sim por interesses econômicos. De-

solado cenário de miséria e fome que o circunda. A

cer o processo de criminalização primária dos traficantes

em matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, § 1º,

correu também da necessidade de se exercer um controle

mídia, opinião pública destacam o seu cinismo, a

haja vista que, para determinar se a droga destina-se ao

II); utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem

social sobre as classes econômicas marginalizadas, já que

sua afronta (BATISTA, 2003, p.36).

consumo pessoal do suspeito, o juiz deve verificar, dentre

a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,

desde a fundação do Direito Penal no período do industria-

ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuita-

lismo buscou-se (e ainda se busca) vincular o uso das drogas

mente, sem autorização ou em desacordo com determina-

às classes marginalizadas. (BATISTA, 2003, p. 81)

ção legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
(art. 33, § 1º, III).

outros, o local em que a droga foi apreendida, bem como as
Também é comum apontar o traficante como um criminoso organizado, violento e enriquecido em virtude do

A atual legislação sobre drogas brasileira pode parecer,

tráfico. Entretanto, Zaconne (2007, p.11-12) mostra que

em um primeiro momento, oportuna, visto que confere

a realidade social do Rio de Janeiro contraria esta “verda-

O legislador também estabeleceu outras condutas que

tratamento distinto aos usuários e traficantes de drogas.

de”, visto que a maior parte dos encarcerados por tráfico

se equiparam ao crime tráfico de drogas: fabricar, adquirir,

Entretanto, da mesma forma que impede a prisão dos usu-

de drogas é extremamente pobre, com baixa escolaridade,

utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a

ários de drogas também agrava a situação dos traficantes,

além de não portar armas. É importante salientar, ainda,

qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gra-

conforme abordamos no tópico 3.2.

que embora a mídia transmita a idéia do tráfico de drogas

tuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qual-

Foi visto também que o art. 28, § 2°, da Nova Lei de Dro-

como sinônimo de organização, na verdade, este se mostra

quer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou

gas ratifica a atuação seletiva do Direito Penal, ao passo que

desorganizado, “pulverizado em pequenas unidades nas fa-

transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo

o juiz deve verificar, dentre outros, o local e as condições

velas e conjuntos, recrutando seus jovens moradores para

com determinação legal ou regulamentar (art. 34).

sociais do agente para determinar se a droga destinava-se

uma alternativa de trabalho certa e rápida (embora letal e
embrutecedora)” (BATISTA, 2003, p. 98).

condições sociais e pessoais do agente. Neste ponto, a atuação seletiva do Direito Penal encontra-se manifestamente
expressa e é inquestionável.
O legislador, ao estabelecer as condições pessoais e sociais do agente como critério orientador da tênue distinção
entre usuário e traficantes, dirige a atuação policial a determinados grupos que, conseqüentemente, pauta a atuação dos
demais órgãos de criminalização secundária (juízes, promotores, agentes carcerários). Nessa esteira, torna-se perceptível o quão facilitado é o processo de criminalização primário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação de duas ou mais pessoas com o objetivo

ao consumo próprio, ou à venda. Assim, fica evidente que o

de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos

rótulo de traficante é endereçado apenas a um grupo seleto

Este contingente de pobres, com baixa (ou sem) esco-

O presente trabalho buscou demonstrar a seletividade

nos art. 33, art. 34, § 1º e art. 36 também estão sujeitos

de indivíduos, os quais passam a ser etiquetados como os

laridade, responsável pela venda de drogas no varejo, não

do Direito Penal brasileiro expressa no art. 28 da Nova Lei

a punição, consoante o art. 35. Por sua vez, o art. 36,

inimigos da sociedade. Desta forma, devem ser “elimina-

oferece qualquer tipo de resistência a ordem de prisão, o que

de Drogas (11.343/06). Este dispositivo legal estabelece,

veda o financiamento ou custeio de prática de qualquer

dos” da sociedade e não há melhor alternativa para isso do

torna ainda mais fácil a atuação repressiva da polícia. (ZAC-

dentre outros, critérios sócio-econômicos para distinguir o

dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 34, § 1o.

que o encarceramento.

CONE, 2007, p.12)

usuário e o traficante de drogas.
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ANEXO

monstramos que no Brasil opera o chamado “Direito Penal
do autor”, visto que determinadas classes (pardos e negros)

Aumento da População carcerária por cor de pele/etnia

são alvos principais do processo de criminalização.
Também foi traçado um panorama geral da Nova Lei de
Drogas, deixando claro que esta manteve o padrão proibi-
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cionista de legislações passadas. Ademais, demonstrou-se
as diversas condutas que incorrem para o tipo penal do
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usuário e do tráfico de drogas. Contudo, o foco principal
deste capítulo residiu na análise do art. 28, § 2o, da Nova
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Lei Drogas 11.343/06. Deixamos claro que a distinção de
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tratamento entre usuários e traficante de drogas pautada,
dentre outros, em critérios de ordem social evidencia o ca-
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ráter seletivo do Direito Penal.
Iniciamos o capítulo derradeiro deste trabalho demons-
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trando que os interesses econômicos conjuntamente com a
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necessidade de controle social sobre as classes vulneráveis
motivaram a criminalização das drogas. Evidenciamos, ain-
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da, a contribuição dos meios de comunicação de massa para
a manutenção da aplicação seletiva do Direito Penal.
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Também foi apresentado o estereótipo do traficante de
drogas no Brasil, sintetizado na tríade: negro, pobre e de
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baixa escolaridade. Estes indivíduos, vistos como violen-

3289

4463

1566

1766

1965 1906

142

181

195
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250

negros e pardos

amarelos

78

2242

54

1000 1000
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outros

tos, organizados e enriquecidos, o que legitima a política de
“guerra às drogas” – os autos de resistência denotam com
clareza esta política de enfrentamento. Vimos, entretanto,
que na prática grande parte dos presos por tráfico de drogas
é extremamente pobre, semi-analfabeta, além de raramente possuir armas. Desta forma, não há dúvidas de a Nova Lei
de Drogas exerce, acima de tudo, um controle social sobre as
classes vulneráveis – criminalização da pobreza.
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SISTEMA PENAL

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

damentais a qualidade de normas embasadoras e informa-

Assim não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa

tivas de toda ordem constitucional, inclusive das normas

humana abarca necessariamente respeito e proteção da in-

E O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

definidoras de direitos e garantias fundamentais, que igual-

tegridade física e emocional da pessoa. Como por exemplo,

mente integram – com os princípios fundamentais – aquilo

a proibição da pena de morte, de tortura e da aplicação de

que se pode denominar de núcleo essencial da Constituição

penas corporais. Assim, para a preservação da dignidade da

Brasileira formal e material.

pessoa humana, torna-se indispensável não tratar as pesso-

Robson Abreu1

Paulo Bonavides (apud, SARLET) referindo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana, afirmou que “sua

EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL

as de tal modo que lhes torne impossível a autonomia do seu
próprio corpo e individualidade.

densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, por-

Apesar de estar vastamente expresso na Constituição

tanto, máxima e se houver reconhecidamente um princípio

Federal, é complicado definir o que é esta dignidade e até

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento da origem histórica do sistema

supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio

que ponto ela é aplicada no ordenamento jurídico brasi-

penitenciário brasileiro, as mazelas, a aplicação da Lei de Execução Penal, as garantias,

não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos

leiro. Segundo Ingo Sarlet: “[...] a dignidade é o valor de

éticos da personalidade se acham consubstanciados”.

tal disposição de espírito, e está infinitamente acima de

obrigações, deveres e direitos dos reeducandos. Além disso, buscou-se discutir alternativas para que o sistema penitenciário proporcione o ressocialização do preso.
Palavras-chave: Dignidade, presídios, reeducandos, ressocialização, Sistema

1 INTRODUÇÃO

Paulo Mota Pinto vem sustentando que a garantia da

todo preço”. Nunca ela poderia ser posta em cálculo ou

dignidade humana decorre como verdadeiro imperativo

confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem

axiológico de toda a ordem jurídica a todos os seres huma-

de qualquer modo ferir a sua sanidade. Isso porque o Bra-

nos, acompanhado de instrumentos jurídicos destinados à

sil vive mazelas, nas quais pode ser encontrado um total

defesa das refracções essenciais da personalidade humana,

desrespeito à dignidade da pessoa humana.

bem como a necessidade de proteção desses direitos por

Um importante exemplo onde a Constituição Federal

parte do Estado. Assim, esse é o responsável por possibi-

é desconsiderada é com relação aos apenados. Sabe-se da

Esta dissertação volta-se a uma problemática social que envolve o Brasil. Prisões abarrotadas e muitas delas sem res-

litar condições de livre desenvolvimento da personalidade.

precariedade das instituições penitenciárias e das condi-

peitar o mínimo de condições necessárias para a sobrevivência digna de um ser humano. A restrição de direito devido a

O princípio da dignidade da pessoa humana, além de im-

ções nas quais os presos vivem. Os cárceres brasileiros são

uma conduta antissocial, não pode violar um dos princípios basilares da Carta Magna, o Princípio da Dignidade da Pessoa

por um dever de respeito, impõe, ainda, que sejam realizadas

verdadeiros depósitos humanos, onde homens e mulheres

Humana, nem ser objeto de punições que vão além das previstas no Código Penal Brasileiro e na Lei de Execução Penal.

condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a dignida-

são “jogados”, sem o mínimo de dignidade. Além de viverem

de dos indivíduos. Sustenta-se que a materialização das nor-

deste modo extremamente precário, muitas vezes, ainda

mas atinentes a este princípio é responsabilidade dos órgãos

têm que suportarem situações desumanas que podem ser

estatais e ainda do legislador encarregado de construir uma

comparadas a verdadeiras penas cruéis.

Acontecimentos trágicos com crimes extremamente violentos, divulgados ostensivamente pela mídia, fazem com que
muitas pessoas deixem de ver o preso como ser humano e exijam dos legisladores punições mais severas.
O sistema penitenciário no Brasil deixa cada vez mais de ser um lugar de recuperação, passando a ser um lugar de punição maior do que a prevista na legislação. O preso já não perde apenas sua liberdade, perde sua moral, sua autoestima, sua

ordem jurídica que atenda as exigências do princípio.

fazem parte da pena.

2.2 A Dignidade da Pessoa e Sua Consagração Constitucional

uma realidade completamente distorcida daquela que seria necessária para a reabilitação do reeducando.

tém encarcerados indivíduos que cometeram delitos graves
juntamente com sujeitos que perpetraram infrações de

Os detentos são confinados, muitas vezes, em cubículos com pouca ventilação, amontoados com outros presos. Lugares
esses chamados por muitos de depósito de sucatas humanas, escola do crime e outras classificações pejorativas que mostram

O desrespeito pela dignidade da pessoa humana já se
encontra na própria estrutura prisional, uma vez que man-

dignidade e muitas vezes o direito sobre o próprio corpo. É tratado de forma desumana, com castigos e punições, que não

A Constituição brasileira positivou a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de

menor potencial ofensivo, bem como mantém reincidentes
com delinquentes primários, presos cautelares com condenados, o que faz as prisões brasileiras serem conhecidas

O objetivo deste trabalho é expor falhas do Sistema Penitenciário Brasileiro e mostrar o prejuízo que elas causam na

Direito. O legislador preferiu não incluir a dignidade da

vida dos presos. Terá em seu arcabouço uma fundamentação teórica com embasamento em alguns escritos sobre a dignidade

pessoa humana no rol de direitos e garantias fundamentais,

da pessoa humana. Será traçado um relato histórico sobre o sistema carcerário, o início de seu colapso e total desrespeito à

ostentando-a na condição de princípio e valor fundamental.

Enquanto não houver alternativa mais eficaz e menos

dignidade dos detentos em grande parte das prisões brasileiras. Além disso, será explanado sobre uma “luz no fim do túnel”.
2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
2.1 A Dignidade da Pessoa Humana Frente à Constituição Federal de 1988
A dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecida expressamente nas Constituições somente após a Segunda
Guerra Mundial, depois de ter sido consagrada pela Declaração Universal da ONU em 1948.
A Constituição do Brasil seguiu caminho parecido com a ordem constitucional de outros países. Pode ser destacado
como ponto fundamental que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira na história do constitucionalismo pátrio a prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais. Diante de tal importância, a dignidade da pessoa humana foi
apontada como um dos “Princípio fundamentais”, ganhando destaque ao ser situada logo após o preâmbulo da Constituição,
mesmo antes dos direitos fundamentais.
O legislador Constituinte brasileiro mostrou de modo preciso e absoluto sua intenção de outorgar aos princípios fun-

1 Robson Abreu, bacharel em direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, Pós Graduação em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, Analista
Judiciário- Execução Penal- Tribunal de Justiça do Espírito Santo, email: robsonabreu@live.com, tel: 028999182116
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como “universidade do crime”.

Pode ser visto que a dignidade da pessoa humana foi

ofensiva à dignidade, será usada a pena de prisão. Porém,

objeto de várias previsões no texto constitucional, vigente

deve ser garantido ao preso um mínimo de dignidade e di-

também em outros capítulos desta Lei Fundamental, quan-

reitos fundamentais. Garantias às quais todo Estado De-

do estabelece que a ordem econômica tenha por finalidade

mocrático de Direito deve respeitar: Vetar penas cruéis e

assegurar a todos uma existência digna (artigo 170, caput).

desumanas de tortura, a utilização de determinados meios

Também pode ser notada no campo da ordem social quando

de prova como a submissão compulsória a intervenções

o legislador fundou o planejamento da ordem familiar nos

corporais, assim como a garantia de individualização da

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade

pena, a progressão de regime, entre outros exemplos que

responsável (art. 226,§ 6º), além de assegurar à criança e ao

poderiam ser levantados.

adolescente o direito à dignidade (art. 227 caput).
Outro artigo de fundamental importância para a ma-

Há uma total falta de coesão diante de fatos desse tipo e
o que seria o correto fazer. Ingo Sarlet ilustra que:

téria que está sendo levantada é o artigo 5º, inciso XLIX,
em que a Constituição Federal de 1988 assegurou a digni-

[...] nossa Constituição de cunho marcadamente

dade pessoal. Em tal dispositivo, está elencado que “é asse-

compromissário, que elevou a dignidade da pessoa

gurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

humana à condição de fundamento de nosso Esta-

Já no inciso L, há estabelecido o comando no sentido de

do democrático de Direito. Nossa carta magna é

que “às presidiárias serão asseguradas as condições para

considerada uma Constituição da pessoa humana

que possam permanecer com seus filhos durante o período

ainda que não raras vezes este dado venha a ser vir-

de amamentação”.

tualmente desconsiderado.
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Pode-se perceber, então, que muitas vezes a digni-

Essas prisões não se destinavam à recuperação dos

sumo de péssima qualidade, sem atendimento mé-

da realidade mesmo. As atuais condições, particu-

dade da pessoa humana sofre aviltamentos irreparáveis

presos. Tinha como finalidade implícita desestimular os ou-

dico, dentário e psicológico, sem oportunidades de

larmente a superlotação e as práticas violentas,

apesar de sua proteção pela constituição. Muitas vezes

tros à vadiagem e à ociosidade. Antes das casas de correção

trabalho ou de estudo, e, o que é pior, com o uso não

fazem dos presídios brasileiros instituições que

são esquecidos os valores basilares e ofendido de forma

propriamente ditas, surgem casas de trabalho na Inglaterra

raro de atos de tortura como forma de imposição da

expressam o mal radical. Por conta disso, os presí-

grosseira a dignidade, fonte esta de tamanha preocupa-

(1697 em fins do século XVII já havia vinte e seis). Nessas

força estatal [...]

dios são um dos fatores mais operantes da crimi-

ção do constituinte de 1988.

casas, os prisioneiros estavam divididos de acordo com a
periculosidade do delito praticado.

3 - HISTÓRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Na antiguidade não existiu a pena de prisão, pois as
penas eram em desfavor ao corpo do indivíduo. Eram castigos corporais, mutilações e até mesmo a pena de morte
com seus mais variados ritos cruéis. Nesse período, pode-se citar o Código de Hamurabi ou Lei de Talião, “olho
por olho, dente por dente”, o qual é destacado, também,
na história do direito. Esse código tinha cunho religioso
( naquela época predominavam o judaísmo e a religião
mosaica) e caráter vingativo.
Essas formas de punições precisavam ter um julgamento, que na maioria das vezes era feito em praça pública; em
seguida, começava a aplicação da pena a qual o acusado deveria ser submetido. Como não havia lugar adequado para
aguardar o julgamento, os acusados eram mantidos em
calabouços ou antigas ruínas. Assim a Antiguidade desconheceu totalmente a privação de liberdade, estritamente
considerada sanção penal.
Tem-se na Idade Média uma aplicação da pena de acordo com o nível social do acusado; e esses estavam submeti-

nogênese; vale dizer: da formação do crime. Eles
3.2 Surgimento do Direito Penitenciário

Pode ser observado que nesta época onde se desconhecia o princípio da dignidade da pessoa humana, e não
existia uma concepção penitenciária tão evoluída como na
atualidade, já primava pela separação dos condenados de
acordo com o grau de periculosidade. Acreditavam que com
essa atitude seria mais fácil desestimular a reincidência e
facilitar a recuperação do condenado.
3.1 Nascimento do Sistema Penitenciário Brasileiro

constituem uma identidade delinqüente aos internos que, a princípio, pouco possuem em comum,

O Direito Penitenciário começa a surgir no Século

salvo o fato de estarem presos e serem, invaria-

XVIII, com os estudos de BECARIA e HOWARD. Esses filó-

velmente, muito pobres. O que pudemos consta-

sofos do direito provocaram em seu tempo uma nova forma

tar na Caravana que realizamos ano passado por

de visão sobre os detentos, discutindo a temática em con-

vários Estados brasileiros visitando presídios, ex-

gressos como o de Londres em 1872.

trapolou tudo aquilo que se poderia imaginar. A

Durante muito tempo o condenado foi objeto da Exe-

situação é, na verdade, indescritível. (...) ao invés

cução Penal, e só recentemente é que ocorreu o reconheci-

de erguer prisões, nosso desafio consiste, precisa-

mento dos direitos da pessoa humana do preso, ao surgir a

mente, em esvaziá-las.

relação de Direito Público entre o Estado e o recluso.
Como se viu, as prisões no mundo só apareceram como

No Brasil, com o advento do 1º Código Penal, houve

forma de punição na Idade Moderna. No Brasil a prisão

a individualização das penas. Mas somente a partir do 2º

como cárcere era aplicada apenas aos acusados que estavam

Código Penal, em 1890, aboliu-se a pena de morte e surgiu

à espera de julgamento. Essa situação perdurou durante um

o regime penitenciário de caráter correcional, com fins de

período em que se tinha como base um direito penal basea-

ressocializar e reeducar o detento.

do na brutalidade das punições corporais e na violação dos

Após a 2ª Guerra Mundial, surgiu em vários países a Lei

direitos do acusado. Como no restante do mundo, não se

de Execução Penal (LEP), como na Polônia, Argentina, Fran-

tinha a idéia de princípio da dignidade da pessoa humana.

ça, Espanha, Brasil, e outros estados-membros da ONU. Na

As leis penais sofreram sensíveis mudanças ao final do

atualidade tem-se uma Lei de Execução Penal moderna está

século XIX em razão da Abolição da Escravatura e da Procla-

de acordo com a filosofia ressocializadora da pena privativa

mação da República. O Código Penal da República, de 1890,

de liberdade. Porém, só depois de muita luta e desacertos é

Dentre os vários problemas enfrentados pelos detentos, pode-se destacar a falta de vagas, que como já relatado, aflige o sistema carcerário há mais de um século. A
maioria dos presídios é mal projetada tendo pouca iluminação e ventilação, além da falta de limpeza das celas que
deveriam ser feitas pelo Estado, facilitando assim a proliferação de doenças respiratórias e dermatológicas. Tendo
em vista que o Estado não destina verbas suficientes, atividades como a limpeza fica a cargo dos presos, que por sua
vez não podem fazê-la da maneira correta por não serem
fornecidos os produtos adequados. Esses materiais, quan-

já previa diversas modalidades de prisão. Sendo que cada

que o país pôde ter uma legislação que tratasse o assunto de

dos ao arbítrio dos governantes. Na execução da pena pro-

modalidade era cumprida em estabelecimento penal especí-

forma específica e satisfatória. O problema enfrentado hoje

moviam-se vários espetáculos. Esses eram realizados em

fico. Assim, percebe-se que no Brasil também foi objetivada

é a falta de efetividade no cumprimento e na aplicação da

praça pública e levavam o povo ao delírio, como ocorre na

a separação dos presos pelo grau de periculosidade.

Lei de Execução Penal, ocorrendo um grande descaso quan-

O sistema penitenciário nacional, como pode ser vis-

to a homens e mulheres que estão trancafiados em lugares

to, está cheio de violações aos direitos fundamentais e aos

que não são dignos.

direito humanos, não conseguido cumprir os objetivos pre-

atualidade quando são realizados espetáculos esportivos.

No início do século XX, a prisões brasileiras já apresenta-

Entre as atrocidades cometidas há relatos que pessoas eram

vam precariedade de condições, superlotação e o problema da

arrastadas por cavalos até à morte, queimadas vivas, entre

não-separação entre presos condenados e aqueles que eram

outras formas de banalização da vida.

mantidos sob custódia durante a instrução criminal. Começa

4- A REALIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRA-

nesse momento o problema dos cárceres brasileiros.

SILEIRO

Diante das formas de punição aplicadas na Idade Média há um início de mudança, na Idade Moderna, quanto à

O Código Penal de 1940 trouxe várias inovações para

aplicação da pena voltada a castigos físicos. Começa nes-

a aplicação das penas. Essas inovações tinham como prin-

sa época a idealização de um sistema para a aplicação das

cipal objetivo a moderação do jus puniendi estatal. No en-

penas privativas de liberdade, e a criação e construção de

tanto, a situação prisional já era tratada com descaso pelo

prisões organizadas para a correção dos apenados. Isso

Poder Público, podendo-se observar àquela época além do

ocorre porque diante de tantos infratores a pena de morte

problema das superlotações das prisões, o desrespeito aos

deixa de ter a aplicabilidade de servir de exemplo para os

princípios de relacionamento humano e a falta de aconse-

demais membros da sociedade. Mais uma vez com maes-

lhamento e orientação do preso visando sua regeneração.

tria afirma Michel Foucault:

Desse tempo até os dias atuais ocorreram sensíveis alterações legais, principalmente após a Constituição Federal

[...] O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de intermediário: qualquer intervenção
sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho
obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade considerada ao mesmo tempo como um direito

de 1988, a qual garante a dignidade da pessoa humana. Porém, pouco ou quase nada tem sido feito para mudar essa
lastimável realidade que se arrasta há mais de um século no
sistema penitenciário brasileiro, como relata Carlos Eduar-

entrar devido a motivos de segurança.

tendidos pelo legislador. Além disso, há uma falta de inte-

A história é pródiga em demonstrar que o Sistema Penitenciário Brasileiro está desatualizado, haja vista que ele se
encontra com os mesmos problemas há mais de um século.
Essas mazelas que ocorrem no sistema penitenciário são

resse da sociedade, pelos “depósitos de sucatas humanas”,
onde por muitas vezes deixa de ver o presidiário como pessoa, achando que esse merece a situação que está passando,
inobserva que as condições subumanas não fazem parte da
pena que os infratores devem cumprir.
Além desse agravante tem-se nas prisões brasileiras um
ambiente propício à violência, elevado consumo de substân-

frutos da ineficiência do Estado. Tem-se em grande parte

cias tóxicas, tratamento médico inadequado ou inexistente,

dos presídios brasileiros um total descaso com a pessoa do

ausência de acompanhamento jurídico adequado para os

encarcerado e uma inobservância grotesca dos princípios da

que não o podem custear, falta de efetivo e de treinamen-

dignidade da pessoa humana previstos na Constituição e na

to dos funcionários que atuam no sistema, insuficiência de

Lei de Execução Penal.

recursos, corrupção, má administração e a inexistência de

Especialistas descrevem situações que ocorrem nas

uma política ampla e inteligente para o setor.

penitenciárias difíceis de se imaginar. O então deputado

Deste modo, a finalidade essencial da prisão está com-

federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos na

pletamente esquecida. Ressocializar a pessoa presa, nas

Câmara Federal, Marcos Rolim afirmou que:

situações atuais, é impossível. Nas palavras de Denise de

do Ribeiro Lemos:

Roure, “falar em reabilitação é quase o mesmo que falar em
Os presídios brasileiros são uma moderna rein-

fantasia, pois hoje é fato comprovado que as penitenciárias

é colocado num sistema de coação e de privação, de

[...] prisões abarrotadas, sujas, com alimentação

venção do inferno. A diferença é que ali não esta-

em vez de recuperar os presos os tornam piores e menos

obrigações e de interdições.

precária, com um fornecimento de água para con-

mos tratando com uma noção metafísica; trata-se

propensos a se reintegrarem ao meio social”.

e como um bem. Segundo essa penalidade, o corpo
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realidade do sistema penitenciário brasileiro, e por que

ATUAL

não, em boa parte do mundo.

A mudança do sistema penitenciário atual poderia

5.3- Forma de Trabalho e Custeio

ser feita tomando como norte uma instituição conhecida

SISTEMA PENAL

A partir destes dados, observa-se que Minas Gerais está
dando um passo muito importante para romper com o tra-

Feito este estudo pode-se concluir que o Brasil possui

ocupação com a ressocialização e com uma melhor aplicação

um sistema prisional falido e longe de adequar-se para pro-

da Lei de Execuções Penais.

porcionar segurança à sociedade. As prisões que têm por

Inicialmente as APACs se mantinham de doações e

denados) que vem há mais de 40 anos aplicando a Lei de

trabalhos voluntários, atualmente elas recebem verbas

Execução Penal como realmente deve ser aplicada. Porém,

governamentais, mas não dispensaram o trabalho vo-

sua difusão como meio para a reabilitação do reeducando

luntário, pois como pode ser observado faz parte de um

é aplicada de forma tímida, pois não é bem vista por boa

Após a elaboração deste trabalho, pode-se concluir que

dos doze elementos. É de se frisar também que em muitas

parte dos políticos ora por desconhecer, ora por não querer

o sistema penitenciário evoluiu no decorrer da história.

instituições há trabalho voluntário de médicos, assisten-

implantar mudanças em um sistema penitenciário a muito

Apesar da evolução no sistema prisional, observa-se que

tes sociais, dentista, dentre outros, sendo esses muito

ultrapassado e falido.

algumas garantias legais não são respeitadas pelo Estado.

importantes para o desenvolvimento e concretização do

A maioria das prisões brasileiras estão abarrotadas de

método. Isso porque é a partir daí que a sociedade passa

pessoas que querem pagar por seus erros e sair com nova

a romper o paradigma do preconceito e começa uma acei-

expectativa de vida, longe das grades. Porém, com o des-

tação do recuperando.

cumprimento pelo Estado de seu papel ressocializador, na

objetivo corrigir tornam-se cada vez mais fábricas de delin6 CONCLUSÃO

Boa parte do trabalho interno é realizada pelos pró-

grupo de amigos cristãos em 1972, e em 1974 foi implan-

prios internos, não sendo utilizadas armas, ficando esses

Não basta o Brasil elaborar leis belas que não podem

tado a primeira instituição em São José dos Campos – SP.

com as chaves das celas, controle de medicamentos, res-

ser cumpridas devido à realidade do país. Para esta reali-

Essa, por sua vez, sem fins lucrativos, tendo como propósito

ponsáveis pela limpeza, alimentação, manutenção. Desse

dade ser mudada é preciso o interesse de todos os órgãos

a reintegração do ex-reeducando à sociedade e uma inova-

modo existem estatísticas que comprovam que o custo por

responsáveis e de uma exigência social, feita com afinco,

ção no cumprimento da pena, dando condições dignas e

preso dentro da APAC é cerca de 1/3 do custo do sistema

vendo o preso como pessoa. Está na hora de ver o direito

reais de recuperação do preso frente ao falido sistema peni-

convencional. Além dos trabalhos internos, o reeducando

à dignidade da pessoa humana ser aplicado à grande mas-

tenciário da época, e porque não falar da atualidade, pois de

pode realizar trabalhos externos de acordo com o regime

sa carcerária que não pode ser desconsiderada como seres

lá para cá não mudou muita coisa.

prisional, contando com a participação mais uma vez da

humanos. Ainda deve ser lembrado que a pena, segundo

sociedade, por meio dos empresários que os admitem em

a legislação, não pode ser aplicada além da estabelecida

seus quadros de funcionários.

e muito menos ferir a dignidade da pessoa humana com

de Minas Gerais, tendo sua origem nesse Estado através da

grande maioria das vezes isso não é possível.

dedicação incondicional e ilimitada do Sr. Valdeci Antônio

Assim, pode ser visto as vantagens de uma APAC com-

Ferreira. Ele já realizava trabalhos voluntários nas cadeias

parada ao sistema tradicional de presídio. Deve ser obser-

de Minas Gerais quando foi convidado a conhecer a APAC de

vado que essas instituições trabalham dentro da capacida-

Vale à pena ressaltar que as mudanças necessárias ao

SP. Após conhecer essa instituição, decidiu angariar verbas

de de suas instalações. Somente dessa forma é que a APAC

sistema penitenciário devem ser profundas para que seja

para a construção de uma com a mesma metodologia, sur-

pode ter êxito com a aplicação de sua metodologia, sendo

obtido êxito quanto à finalidade de recuperação do indiví-

gindo a APAC de Itaúna – MG.

indispensável o trabalho de voluntários e a dedicação dos

duo, tendo em vista os princípio constitucionais e a garan-

funcionários, que recebem cursos de motivação e capacita-

tia de dignidade ao preso.

Em 1986, a APAC se filiou a Prision Fellowship International – PFI, órgão consultivo da ONU para assuntos Peni-

ção para o convívio com os internos.

tenciários. A partir dessa data, o método passou a ser divulgado mundialmente por meio de congressos e seminários.

quentes, e colaboram para a corrupção dos servidores.
O progresso eficaz na resposta ao crime se traduzirá no

Foi idealizada pelo advogado Dr.Mário Ottoboni e um

A APAC tem mais instituições constituídas no Estado

presídios, trazendo ao seio social pessoas reabilitadas.

dicionalismo penitenciário. Demonstrando com isso a pre-

como APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Con-

5.1- Surgimento da APAC

menos violenta e sim diminuindo o número de detentos nos

empenho de todos os cidadãos para adotar iniciativas comunitárias, levando em consideração o respeito aos direitos
humanos e visando a reabilitação do infrator.
Vê-se então a necessidade urgentíssima de buscar alternativas para sancionar os criminosos que não seja a degradação da pessoa humana. Já passou da hora dos cidadãos
brasileiros respeitarem a Constituição, dos governantes tirarem proveito se sistemas como as APACs e ver como a Lei
de Execução Penal pode ser aplicada sem ferir a integridade
física do reeducando, bem como preservar sua dignidade.

humilhações e tortura camuflada, aplicada em muitos presídios e delegacias do Brasil.

Para enclausurar pessoas, o Estado deve observar as
garantias do artigo 5º da C.F, priorizando a saúde, alimen-

5.4- Interesses das APACs

tação, educação, trabalho e a religião. Uma boa alimentação,
a qual é obrigação do Estado fornecer, diminuiria as cons-

5.2- Síntese da Metodologia

Como já mencionado, a APAC se trata de uma institui-

tantes reclamações quanto à péssima qualidade da comida

ção sem fins lucrativos. Os interesses institucionais fica-

servida nos presídios. A educação e a profissionalização dos

Ao falar da metodologia, deve levar em consideração

ram claros com o 6º Curso de Gestores e Multiplicadores

presos dariam nova expectativa de vida fora do presídio,

os doze elementos aplicados pela instituição que servem

do método APAC, realizado em Itaúna- MG, que foi pro-

diminuiria o ócio dos detentos e principalmente a reinci-

de base para o sucesso e eficácia do método. Esses, por sua

movido com incentivo do Programa Novos Rumos do Tri-

dência das condutas criminosas. A religião teria como fina-

vez, são trabalhados no decorrer do cumprimento da pena,

bunal de Justiça de Minas Gerais, no período de 22 a 26 de

lidade levar aos presos um conforto espiritual e mostrar aos

e nada é feito de maneira impositiva.

outubro de 2012. Os interesses da direção da APAC é que

mesmos que podem ter uma vida digna e promissora.

A metodologia se concentra em doze elementos: participação da comunidade; recuperando ajudando o recu-

ela se expanda substituindo de forma gradativa o sistema
prisional convencional.

O sistema deveria ter uma maior celeridade processual
e oferecer, de fato, penas alternativas para os crimes menos
danosos à sociedade. Não podendo ser esquecido, a separa-

perando (principalmente com a implantação dentro das

Minas Gerais atentou-se que não basta construir pre-

APACs do CSS- Conselho de Sinceridade e Solidariedade);

sídios, deve-se assistir o egresso para que não retorne para

trabalho; religião; assistência jurídica; assistência a saúde;

o sistema prisional. Segundo dados apresentados pelo De-

Por fim, vale lembrar que toda mudança causa trans-

valorização humana; família; voluntario e sua formação

sembargador Joaquim Alves de Andrade, um dos responsá-

torno; por isto, deve ser feita de maneira gradativa, porém

(participação do trabalho voluntário dentro das APACs);

veis pelo programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de

constante, para que a sociedade presencie uma inovação

Centro de Reintegração social – CRS; mérito; a jornada de

Minas Gerais, no sistema tradicional mais de 70% dos ree-

quando tratar-se de dignidade do preso. Está na hora daque-

libertação. Esses elementos, por muitos leigos incompre-

ducandos irão reincidir na criminalidade, em contrapartida

les que têm ânsia por uma maior rigidez punitiva, notarem

endidos, são eficazes e necessários quando se lida com a

nas APACs essa reincidência é menos de 10%.

que não é aumentando as penas que se terá uma sociedade
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SISTEMA PENAL
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O conceito de limite para MICHAELIS é um “ponto máximo que qualquer coisa não pode ou não deve ultrapassar”, ou
ainda uma “Grandeza constante, de que uma variável se pode aproximar indefinidamente, sem atingi-la jamais.”. Quando
tratamos da relação entre juiz, poder e pena, no presente artigo, buscamos encontrar a limitação punitiva do Estado-Juiz
tendo em vista essas duas distintas interpretações do que vem a ser limite.
FOUCAULT, em sua reconstrução arqueológica do saber-poder das penas e da punição, demonstra-nos que,
com o transcorrer dos séculos XVII e XVIII, a atividade jurisdicional passa a ser controlada e limitada legalmente.
O sistema punitivo, gradualmente, passa do teatro da execução pública (o sistema punitivo dos suplícios) para a
prisão e o papel do juiz se vê atado às exigências dos interesses mais modernos do Estado de Direito, sobretudo após
a Revolução Francesa.
Por outro lado, toda a reforma penal deste mesmo período visava objetivos específicos que não foram alcançados em
sua plenitude. Neste sentido, a insuficiência do Estado-Juiz em aplicar uma pena que consiste essencialmente “procurar
corrigir, reeducar, “curar” os infratores2 é evidente até os dias de hoje em muitos países.
Longe de propor, no presente artigo, o entendimento completo da mecânica por trás dessa falha do judiciário, visamos
expor nas linhas que se seguem uma sucinta análise da evolução do sistema punitivo no ocidente e a visão do que acreditamos ser, ou do que deveria ser a relação entre poder, juiz e pena.
A referência à arqueologia, nos estudos de Foucault, faz menção a sua tentativa de reconstruir a transformação de um
aspecto da sociedade ao longo do tempo. Neste caso, a evolução do sistema penal no ocidente. De modo sucinto, o conceito
de saber-poder demonstra a relação de poder que é criada através dos saberes, a aplicação do conhecimento, tal como matemático, médico, psicológico, religioso.
PRIMEIRO TÓPICO
Relação da pena com o Estado. Conceituação do Poder Judiciário e da separação dos poderes. O direito de punir. Premissa da
legitimidade do Estado em punir.

1 Acadêmicos de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
2 FOUCAULT. Vigiar e Punir. Pp.15.
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SISTEMA PENAL

O poder do juiz de direito advém do Estado, que assu-

(do grego poiné, pelo latim poena) vem como um instrumen-

Hoje, com o desenvolvimento do pensamento ociden-

Assim, os princípios morais e políticas nascem como

me a legitimidade e o monopólio sobre o direito de punir

to utilizado pelo poder público em resposta aos indivíduos

tal, o suplício e qualquer forma de abuso contra a vida

forma de regular as condutas humanas, não mais poden-

juridicamente. De onde surge tal direito, e como ele se fez

que violam as premissas codificadas, os enunciados prescri-

dos indivíduos é profundamente repudiado, ainda que

do o homem fazer tudo o que bem entende. Nesse senti-

presente durante esse período de reformas penais até os

tivos do sistema de direito positivo, com objetivo de fazer

se trate de indivíduos criminosos. O Estado, ao exercer

do, compreende-se que são três as fontes reguladoras da

dias de hoje, é o que será discutido brevemente neste tópico.

valer a Constituição e a ordem social. Em outras palavras,

a punição dos infratores, delinquentes ou criminosos

conduta humana: a Lei Divina que provém do sagrado,

A questão da legitimidade, embora levante diversas e

consiste em uma sanção, mais precisamente uma punição,

deve respeitar os direitos individuais e os direitos

daqueles que se submetem às crenças. A Lei Natural, na

opostas correntes teóricas e pensamentos, converge, na maio-

imposta pelo Estado ao infrator, ou delinqüente, que tenha

fundamentais e constitucionais dos indivíduos. O que

compreensão que existe axiomas naturais, que devem ser

ria dos casos, para as teses contratualistas. O contrato social,

cometido algum crime, delito ou violação a Lei. Com o intui-

se tem atualmente é produto dessa transformação do

respeitados, por serem da natureza, regras naturais. E as

produto do crescimento das comunidades, permite e ao mesmo

to de adentrar na questão do objetivo da punição realizada

sistema penal, pois o intuito da punição é não tocar, ou

Convenções Sociais, cujo nascimento remete à autonomia

tempo necessita da criação de um Estado cuja dominação “su-

pelo poder público, faremos antes uma breve construção

tocar o mínimo possível, o corpo do indivíduo para que

da vontade humana. Esta, sim, é objeto de estudo do Di-

prafamiliar […] só se legitima quando é exercida no interesse

histórica do sistema penal típico do ocidente.

se possa extrair dele não o seu próprio corpo, mas o seu

reito. Essa compreensão das fontes é importante, pois as

direito (direito de liberdade, direito de propriedade sobre

duas primeiras justiças “são imutáveis e constantes”7. To-

determinado bem, direito de ir e vir, etc.). O Estado, mais

davia, a justiça humana, isto é, a justiça que provém das

precisamente o Juiz que sentencia a pena, deve privar o

convenções sociais, numa determinada comunidade polí-

do bem comum e é administrada de modo racional”3.

A pena, mais precisamente o sistema punitivo, se de-

O Estado Moderno primeiramente respalda seu di-

senvolveu e sofreu grandes modificações nos últimos sécu-

reito de punir sobre a soberania do monarca. Um crime

los, século XVII até o presente momento. Como Foucault5

é um atentado à Coroa e a pena deve se fazer sentir no

demonstra em sua obra, durante o século XVII (e os séculos

corpo do criminoso, exibindo o culpado para toda a co-

anteriores a ele) vigorava no Leste Europeu o sistema pu-

munidade numa forma ritualística violenta. FOUCAULT

nitivo dos suplícios públicos - como o pelourinho, a roda, a

conclui que o suplício, estilo penal com requintes da San-

forca, o esquartejamento, as marcações com ferro quente,

ta Inquisição, é improdutivo à própria legitimidade do

as humilhações etc.-, que tinha uma dupla finalidade: 1) de

Estado. Por serem públicos, os suplícios conferem poder

castigar e punir o criminoso de forma que lhe traga tanta

à participação popular, sujeitando o ritual e a soberania

dor quanto for a gravidade do seu delito ou crime; e 2) de-

do rei à volatilidade da massa. O poder punitivo do Es-

monstrar para os membros da comunidade política o poder

tado, portanto, fica instável demais para construir uma

punitivo ilimitado do Estado-soberano que se colocava so-

comunidade que o aceite passivamente.

bre os indivíduos. Com o desenrolar da história, o sistema

Nesse período, filósofos e teóricos do direito passam

punitivo foi se transformando e readaptando ao novo cená-

a protestar contra os suplícios. Esses reformadores defen-

rio social que vinha se desenvolvendo após o fim do século

dem um castigo sem suplício, primeiro como um clamor

XVII e após a Revolução Francesa.

por compaixão, já que mesmo “no pior dos assassinos, uma

Na primeira metade do século XVIII o sistema punitivo

coisa pelo menos deve ser respeitada quando punimos: sua

já sido modificado profundamente por conta da nova base

“humanidade”4. Agora, a legitimidade do direito de punir

axiológica da sociedade que repudiava os suplícios públicos

permeia toda a sociedade: o criminoso rompe o pacto com

e as penalidades tão severas; além, é claro, do nascimento

todos e é, portanto, inimigo de todos.

de um pensamento mais humanitário e liberal que surgia

Nesse sentido, com penas mitigadas e um processo penal sigiloso, a violência do Estado se faz sentir mais leve,

com Revolução Francesa, onde se defendia os direitos fundamentais de todo homem.

suscitando menos revoltas que os suplícios entre o povo.

Por conta disso, o sistema penal passou por uma trans-

Dessa forma garante-se uma ligação mais próxima entre o

formação: as penas não eram mais feitas em praça pública,

poder soberano e o cidadão que não comete crimes, afastan-

agora eram feitas em lugares isolados de forma sigilosa,

do dessa relação o criminoso.

onde as outras pessoas não pudessem ver; as penas foram

indivíduo de alguns de seus direitos, como a liberdade, ou
de seus bens materiais; mas nunca da integridade de seu
corpo, da sua dignidade ou da vida.
Como foi dito anteriormente, a pena no sistema punitivo do suplício tinha um duplo objetivo: punir severamente o
infrator e fazer com que os indivíduos observassem o grande poder punitivo do Estado sobre a comunidade política.
Após as transformações no paradigma dos sistemas penais,
na concepção do poder punitivo do Estado e do próprio Estado e do nascimento dos direitos invioláveis e fundamentais do homem, houve uma mudança no objetivo da punição
exercida pelo poder público. Isto é notório. O que se pretende é analisar aqui o objetivo da punição e seus limites,
tema que gira em torno um grande debate, na compreensão
se o Estado simplesmente pune, castiga e reprime os criminosos por conta de seus atos; ou se ele pretende readaptar,
corrigir, os criminosos a fim de reinseri-los à sociedade; ou
se pretende fazer um misto das duas tendências, punindo
e reeducando com o objetivo de reinserir o indivíduo que
cometeu um delito ou crime à sociedade., compreendendo
este último como ideal.
TERCEIRO TÓPICO

tica, varia conforme se torne útil e necessário.
A aplicação da pena pelo Estado-juiz se dá através das
leis. Sob esta perspectiva, o magistrado não pode, nem
deve, decretar sentença e punir o indivíduo a seu bel prazer e nos limites da sua compreensão de justiça. Deve, todavia, seguir a lei e os limites que ela impõe. A pena deriva,
pois, da extrema necessidade de garantir a coesão social
para aquele que infringiu as regras de conduta. Assim,
homem algum entrega sua liberdade gratuitamente, regra geral, daí nasce a expressão do “direito de punir” e do
Estado como seu legítimo cumpridor. Nessa perspectiva,
percebe-se, pois, que foi a necessidade que obrigou os indivíduos a cederem sua própria liberdade.
Compreendido isto, a aplicação da pena tem limites.
Na esteira de BECCARIA, todas as penas que ultrapassam
a necessidade de conservar o vínculo social são injustas. A
título de exemplo, o Estado não pode decretar pena de morte, regra geral, torturar pessoas. A lei é então o que limita
a atuação do juiz. Assim, em cada crime o juiz deve fazer
sempre operação silogística: a premissa maior deve ser a lei
geral; a premissa menor a ação julgada, em conformidade
ou não com a lei, e a conclusão sendo compreendida como a
liberdade ou a aplicação de pena.
Os delitos, ações que causam dano ao bem comum,

O poder de exercer a pena, portanto, fica fundado e jus-

se tornando mais “suaves”, não era mais aplicado, ou pelo

tificado no bem comum. O objetivo é o que garante poder ao

menos com menos intensidade, o sistema de suplício, pois

Aplicação da pena pelo Juiz. Limite punitivo (“o limite

isto é, deve haver proporção entre o crime cometido e

juiz. Por consequência, deve também limitá-lo.

as penas agora não consistiam em castigar o corpo do crimi-

legal”) do Juiz na aplicação da pena. A insuficiência (“o

a pena. Assim “a única e verdadeira medida do delito é

noso, mas sim em privar do indivíduo a sua liberdade, vista

limite real”).

o dano causado à nação, errando, assim, os que pensa-

SEGUNDO TÓPICO
Conceituação da pena, apresentação dos pontos de
vistas dos enfoques teóricos. Finalidades da pena: punir ou reeducar.
No Estado Constitucional o Estado tem de fazer valer as
premissas da Constituição, a fim de garantir a ordem social
e a proteção dos membros da comunidade política. A pena

devem ser punidos pelo princípio da razoabilidade,

tanto como um bem quanto como um direito; e o sistema
penal foi modificando lentamente o valor atribuído a certos
delitos e crimes, sobretudo os crimes e delitos contra a propriedade. Nos lindes de Michael Foucault:

vam que a verdadeira medida do delito era a intenção de
Os homens, para a possibilidade de viverem em socie-

quem comete.”8 Porque numa perspectiva humanista a

dade, nos termos do contratualismo, precisaram abrir mão

finalidade da pena não é de atormentar ou afligir um

da plena liberdade, que existia num estado pré-social. Nesse

indivíduo, tampouco desfazer o delito já cometido. A fi-

sentido, BECCARIA [Dos Delitos e das Penas, pp. 31] escreve:

nalidade da pena é o de impedir que o réu cause novos
danos aos seus concidadãos.

“A punição passou de um suplício, de uma arte de
sensações insuportáveis a uma economia de direitos suspensos. A punição deve visar privar o indivíduo de sua liberdade, considerada ao mesmo tempo
como um bem e como um direito.”6

“leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade,
cansados de viver em continuo estado de guerra
e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza

No momento de se instituir a pena o juiz deve seguir
o procedimento do julgamento. O indivíduo só poderia ser
condenado se for provada, perfeitamente, que este é mesmo
culpado. E, para que se consiga provar, não se pode obter por

de conservá-la. Parte desta liberdade foi por eles

3 FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.

5 Michael Foucault. Vigiar e Punir: História de violência nas prisões.

sacrificada para poderem gozar o restante com se-

7 BECCARIA, Dos Delitos e Das penas. Pp. 25.

4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. pp. 63.

6 FOUCAULT, Michael. Vigiar e Punir. Pp. 16.

gurança e tranquilidade”.

8 BECCARIA, pp. 45.
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prova ilícita, tal qual a tortura. Devem ser julgados também de maneira igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida
em que a lei assim estabelece.
O sentimento de justiça não está atrelado ao de vingança, tampouco se percebe maior justiça quando o réu sobre. O
limite do Estado em punir está na proporcionalidade do réu que cometeu o delito. A melhor maneira de se prevenir delitos é
através da educação. Ensinando aos indivíduos, desde cedo, que melhor é prezar pelo bem comum. O entendimento necessário da inter-relação entre indivíduo-sociedade, e sociedade-indivíduo.

SISTEMA PENAL

EUTANÁSIA: DIGNIDADE NA VIDA E NA MORTE
Aiana Vieira Rodrigues da Silva1, Devane Rodrigues Rosa2, Edielson Helmer dos Santos3,
Rosiani dos Anjos Melquiades4 e Tamires de Lima Coutinho5
EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL

CONCLUSÃO

A eutanásia é uma técnica usada em pacientes em tratamento terminal ou que tem suas

No atual estágio de desenvolvimento do sistema de punição e do próprio pensamento ocidental, claro se torna que o
poder do Estado em punir deve ser limitado. Caso contrário se cairia no fundo da barbárie e da arbitrariedade do poder
ilimitado do Estado, como ocorria no sistema de punição dos suplícios. O poder do Estado em punir não deve ser exercido
como um ato de vingança àqueles que não observam as regras de conduta; a punição do juiz não deve ser feita apenas com
o intuito de reprimir e castigar o sujeito que comete um crime ou um delito. O essencial da pena, aplicada pelos juízes, não
deve consistir simplesmente em punir – da forma que ocorria até o final do século XVII-, deve-se procurar, também, em
reeducar, corrigir os infratores a fim de que eles não voltem a cometer crimes ou delitos.
Dado o exposto, compreende-se a necessidade de se levar em conta limites para a atuação do Estado-juiz na aplicação
das penas, no seu direito de punir. Ter o direito de punir não significa, todavia, poder irrestrito para seu cumprimento. O
título do presente artigo, que compreende os limites sociais e humanistas alude às transformações sociais e histórias ocorridas, que trouxe para o Direito às idéias de que a razoabilidade, proporcionalidade e o respeito aos direitos fundamentais.
Estes, na construção atual, segundo José Afonso da Silva [1987, pp.289] como sendo inatos, absolutos, invioláveis, inalienáveis e imprescritíveis, e indisponíveis, cujo caráter é erga homnes.

funções vitais limitadas. Divide-se em ativa ou passiva (ortotanásia). É um assunto polêmico por tratar da vida humana, envolvendo confronto de valores, surgindo debates nas
ciências humanas, religiões e na ciência jurídica. Diante disto, tem-se que a constituição
federal de 1988 defende a inviolabilidade do direito à vida e prevê a dignidade da pessoa
humana como fundamento do Estado democrático de direito. Logo alguns questionamentos surgem ao se falar de um caso real que não possui norma específica, mas gera
precedente. Defensores da eutanásia argumentam que levando em conta o sofrimento
da pessoa a eutanásia seria uma morte digna. Porém, esbarra na religiosidade e na ética
medica além dos contextos sociais e culturais que formam a sociedade. Logo a eutanásia
abrange uma ampla discussão envolvendo o direito a vida e a forma que deve ser exercido para que se preserve a dignidade humana.
Palavras-chave: Eutanásia. Vida Humana. Ética. Morte Digna. Doentes terminais.

INTRODUÇÃO
Pensar na vida e em seus motivos é algo que faz parte da essência do ser humano. Pensar na morte é algo ainda mais
comum, todos a temem, mas principalmente a forma que ela virá. Sobre este assunto surge uma polêmica quanto às pessoas
que estão em tratamento de doenças terminais ou que perderam a vontade de viver por algo que limita suas possibilidades
e funções vitais.
O desejo ambíguo de viver ou morrer, nesses casos, difere da história de vida de cada paciente. Assim, a determinação
do paciente passa a ser decisiva.
Surge então uma grande discussão em torno de uma técnica ainda não aceita no Brasil: a eutanásia. Esta se divide em
duas classificações: a eutanásia ativa, que ocorre quando o próprio paciente solicita ao médico para o ”livrar do sofrimento”,
das dores acometidas por sua doença ou do tratamento desta, por meio de uma injeção com substância letal; e a eutanásia na
forma passiva se dá por meio da interrupção do tratamento ou de procedimentos responsáveis por manter atividades vitais
às pessoas que não apresentam chances de cura, técnica também conhecida como “ortotanásia”. Esta permitida no Brasil
desde de dezembro de 2010.
Além destas, discute-se também o suicídio assistido, que ocorre quando uma pessoa auxilia outra a produzir a própria
morte, ficando a vontade do doente a cargo de um terceiro. E por fim tem-se a distanásia, a que normalmente ocorre, fazendo-se quando a vida é prolongada de forma artificial dando ao paciente um estado vegetativo. (TERNES, 2011, p.16-32)
Independente de qual forma acima mencionada, caso isso ocorra, gera polêmica por se tratar de vida humana. Surgem,
com isso, vários debates nas ciências humanas, sociais, religiosas e consequentemente na ciência jurídica. Com o presente
artigo, se irá explanar cada uma destas a fim de que o leitor forme uma opinião sobre o tema.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

SISTEMA PENAL

DISCURSO RELIGIOSO SOBRE A EUTANÁSIA

[...]
“IX - Recusar-se a realizar atos médicos que, embo-

(...) Católicas pelo Direito de Decidir une-se a todos
aqueles que, dentro da Igreja e na sociedade brasi-

Para Marcelino de Andrés e Juan Pablo Ledesma, a eti-

ra permitidos por lei, sejam contrários aos ditames

Ainda que a medicina tenha rompido alguns tabus, a

leira em geral, desejam contribuir para que a defesa

mologia da palavra eutanásia pode ser compreendida como

de sua consciência. (Direitos dos Médicos, Cap. II,

inviolabilidade do direito à vida permanece, sendo a ortota-

da vida seja compreendida em sua complexidade

“morte boa”, “morte apropriada”, ou “suicídio assistido”, de-

da Resolução 1931/2009, Código de Ética Médica).”

násia apenas uma técnica medicinal, aplicada somente em

e se realize o direito de todas as pessoas de viver

casos específicos, com a autorização do paciente ou seu res-

com dignidade (...). (GEBARA, acessado em 18 de

ponsável legal. Ferenczi, (acessado em 18 de novembro de

novembro de 2012)

pende de qual grupo social está analisando o tema. O primeiro pode ser relacionado aos incentivadores, o segundo
aos moralistas, e o terceiro aos juristas.
Neste entendimento, o princípio da não-maleficência
- onde nenhuma medida terapêutica poderá realmente fazer bem ao paciente com doenças incuráveis - foi proposto
inicialmente pelo pensador Francis Bacon, em 1623, entendendo que a morte seria o livramento de um sofrimento
que não teria previsão de fim, senão com a morte. Portanto,

“Art. 1º

É permitido ao médico limitar ou

suspender procedimentos e tratamentos que
prolonguem a vida do doente em fase terminal,
de enfermidade grave e incurável, respeitada a
vontade da pessoa ou de seu representante legal.
(Resolução nº 1.805/2006, do Conselho federal de
Medicina).”

além da preocupação com as condições de vida, há, também,
muito que se falar da morte. Afinal, a morte seria uma “solu-

Observa-se que o médico não está obrigado por via

ção” para uma vida inativa? Num paciente em estado vege-

judicial, haja vista a sua autonomia profissional e livre

tativo, ainda haveria algum aspecto de vida digna?

consciência dos procedimentos a serem adotados em seus
pacientes. Sendo critérios de aplicabilidade da ortotanásia,

ÓTICA DAS CIÊNCIAS JURÍDICAS E HUMANAS
O direito à vida é direito humano de primeira geração,
expresso em textos constitucionais ao redor do mundo
todo, garantindo sua supremacia frente aos demais. Porém,
com a constante transformação social, não basta que se tenha garantida a vida se não for assegurada a dignidade da
pessoa humana, como previsto na Constituição da República Federativa Brasileira, em seu artigo 1º, inciso III, como
fundamento deste Estado Democrático de Direito.
A eutanásia é defendida por um grupo de pessoas
como o alívio ao sofrimento de pacientes com doenças terminais. Ao passo que se iniciam os questionamentos: A decisão judicial basta para que seja realizada? Qual o critério
para se aplicar a técnica? Como será medida a necessidade
de aplicá-la? A autorização médica deve ser penalizada? As
respostas para estas perguntas se resume a seguinte resposta: são controversas, pois a aplicação e o repúdio a essa
prática podem ser fundamentados em pontos da legisla-

a faculdade deste profissional em poder suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em
fase terminal, respeitando a vontade da pessoa ou de seu
representante legal. Cabe salientar, que essa faculdade foi
dada apenas ao médico, por seu conselho de classe e validação pelo poder judiciário, não havendo penalidade se ocorrer da forma supracitada. Sendo que os enfermeiros continuam proibidos de realizar qualquer tipo de antecipação da
morte, conforme texto do artigo 29 do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, Resolução nº 311/2007: “é
proibido ao enfermeiro promover a eutanásia ou participar
em prática destinada a antecipar a morte do cliente.”
Quanto ao julgamento do médico que aplicar ou que
permitir essa técnica sem autorização do paciente ou de seu
representante legal, este pode responder administrativa e
penalmente. Administrativamente pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) que possui suas implicações, e pelo Código Penal Brasileiro, possivelmente, nos termos do artigo
121, § 1º, o chamado homicídio privilegiado.

ção, da moral, e da fé.
Vejamos o que diz o Código Brasileiro de Ética Médi-

Art. 121. Matar alguém:

ca 2009/2010, combinado com o artigo 1º da Resolução nº

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

1.805/2006, do Conselho Federal de Medicina:

Caso de diminuição de pena

2012) professor de direitos humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diz que “a eutanásia não viola

Um representante da Igreja Católica, o padre Léo

apenas a lei divina, é uma afronta também à lei humana. O

Pessini, membro da Ordem de São Camilo, admite a re-

que se chama de morte piedosa vai contra a declaração dos

levância a respeito da eutanásia, pois traz em questão a

direitos humanos da ONU”. (grifo nosso)

humanização da morte. Ele diz que conviveu de perto, por

Entretanto Gilvan Borges, já eleito senador do Estado

12 anos, com doenças terminais, era capelão do Hospital

do Amapá, pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático

das Clínicas, em São Paulo, também refletia na medicina

Brasileiro), não pensa da mesma forma, ele diz a respeito

tradicional ao fato de virar as costas para a dor e a agonia

do que nos fala Celso Ferenczi, que “essa interpretação da

dos doentes (Burgieman, acessado em 23 de novembro de

Constituição é hipócrita. Na prática, não há vida quando

2012). Diz ele o seguinte:

não há perspectiva de vida com qualidade.” (Borges, acessado em 20 de novembro de 2012).

(...) Temos que aceitar que a vida tem um fim. Não

A religião sempre teve muita força nas questões so-

existe cura para a morte. Por mais incríveis que

ciais e políticas. Nas primeiras civilizações era ela que di-

sejam os avanços da medicina, por mais futuristas

tava os conceitos da moral e das leis. E ainda, segue sendo

que sejam as luzinhas e os bip-bips das UTIs, a mor-

importante. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

te, como reza o ditado, chega para todos. (...).

(CNBB) em sua Campanha da Fraternidade do ano de 2008
com o tema “Fraternidade e defesa da vida” e com o lema

Do conceito de morte digna ou vida digna, o que muda

“escolhe, pois, a vida”, ressaltou o direito a vida, contra o

é a ótica lançada ao mesmo momento de um ser que está

aborto e a eutanásia.

impedido tanto de morrer quanto de viver, preso numa situação de subvida, ou de ante morte.

(...) Não criamos a vida, mas temos o tremendo po-

Por conclusão, embora membros da CNBB – Conferên-

der de destruí-la; e a destruição da vida pelo des-

cia Nacional dos Bispos do Brasil - se posicionem contrários

cuido e a improcedência humana, ou pela ganância

à eutanásia por acreditar que há sempre uma esperança

sistemática e cega, é ofensa ao Criador. (...). (Papa

para a vida, outros religiosos a defendem, por acreditar no

Bento XVI, acessado em 20 de novembro de 2012)

direito à vida em plenitude. Assim como ocorre na esfera
jurídica, persistindo uma dualidade de fortes embasamen-

Assim, os cristãos sempre se manifestam em defesa

tos, pois ao mesmo tempo em que encontram fundamentos

da vida, sobre os fundamentos épicos da criação, para

para defender a vida, encontram a dignidade ou a plenitude

afirmar a “eternidade da vida” e da vontade de Deus sobre ela, podendo sempre haver uma esperança mesmo
nos casos mais improváveis.
Em contradição, a organização não governamental
(ONG), Católicas pelo Direito de Decidir (CDD), formada
por militantes feministas cristãs, dissidentes das encíclicas

como ponto de relativização desta. Enquanto se pensa qual
é a melhor decisão a se defender, centenas de pessoas que
passam por tratamentos inúteis e exaustivos, têm a necessidade ou vontade de aderir á Eutanásia, mas continuam em
seus leitos “imóveis”, esperando que algo mude, que chegue
uma vida de fato ou a morte enfim.

e de outros documentos elaborados pela cúpula da igreja e
“VII - O médico exercerá sua profissão com autono-

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por moti-

ligados à Teologia da Libertação, que elaborou um mani-

mia, não sendo obrigado a prestar serviços que con-

vo de relevante valor social ou moral, ou sob o do-

festo no mesmo ano de 2008, onde concordam com a Igreja

trariem os ditames de sua consciência ou a quem

mínio de violenta emoção, logo em seguida a injus-

que “todos têm direito a uma vida plena e digna, conforme

ta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena

Ainda antes da normatização da técnica da ortotaná-

não deseje, excetuadas as situações de ausência de

o Evangelho de Jó 10, 10: ‘Eu vim para que todos tenham

outro médico, em caso de urgência ou emergência,

de um sexto a um terço. (Grifo nosso)

sia, (modalidade passiva da eutanásia), ocorreram casos

vida, e vida em abundância’” (BIBLIA SAGRADA). Porém

semelhantes ao desta prática, que causaram revolta na

discordam, questionando: “pode-se afirmar a defesa da vida

mídia e na sociedade.

ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde
do paciente. (Princípios Fundamentais, Cap. I, da
Resolução 1931/2009, Código de Ética Médica).”
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Por fim, a resolução do CFM, trouxe uma visão mais

e condenar as pessoas a sofrerem indefinidamente num lei-

Um caso inusitado, foi o do médico paranaense Dr. Ítalo

humanitária à medicina, proporcionando o resgate da dig-

to de morte, condenando o acesso livre e consentido a uma

Fernando Fumagali, ocorrido na década de 90. Calcula-se

nidade do ser humano em todos os momentos de sua traje-

morte digna, pelo recurso à eutanásia?” (GEBARA, acessado

que o procedimento adotado foi à eutanásia passiva, porém

“II - Indicar o procedimento adequado ao paciente,

tória, inclusive na morte, cumprindo o preceito constitucio-

em 18 de novembro de 2012).

não há conhecimento da vontade do paciente, ao contrário

observadas as práticas cientificamente reconheci-

nal da dignidade da pessoa humana. Pois até então a prática

das e respeitada a legislação vigente.”

era paternalista, buscando-se a cura a todo custo.

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

Neste manifesto a organização mostra à sociedade
como deveria ser vista a defesa à vida:
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especula-se que ele o tenha feito por ser um tratamento de
alto custo ao Hospital o qual também era proprietário. Mas
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foco um bem maior: a vida.

o Cirurgião Carlos Alberto de Castro Cotti admite ter abre-

A prática da Eutanásia leva a pensar qual o limite da

viado a vida de pacientes que eram acometidos de doenças

vida. E em consideração ao sofrimento humano percebe-se
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a relevância da eutanásia por uma morte digna, deixando de
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Em 1999, o auxiliar de enfermagem do Hospital Salga-

(pois a vida é um direito indisponível), e sequer é tipifica-

do Filho, Edson Isidoro Guimarães foi preso em flagrante

da como crime, pois os casos registrados são punidos como

delito ao aplicar eutanásia em um de seus pacientes. A justi-

homicídio dentro de suas variações, podendo ser simples,

ficativa para a prática era a compaixão pelo sofrimento das

qualificado, ou culposo.
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PRÁTICAS COMUNITÁRIAS NO AMBIENTE PRISIONAL

cidadania e igualdade foram mais frequentes nas práticas

instituição, como produtora de mortificação do eu, como aque-

de psicólogos, produzindo com isso mais conhecimento na

la que rompe com tudo aquilo que estrutura o sujeito, deixan-

área social (SCARPARO e GUARESCHI, 2007).

do-o alheio ao mundo externo, ocorrendo assim um enquadra-

Ainda segundo Scarparo e Guareschi (2007), as práDaiani Pinheiro1, Janaina Barroso Birschner2, Juliana Muttz, Layla Sedda3, Stephany
Phaypher4 e Roberta Scaramussa da Silva5
EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL
Há muito se ouve falar, de forma preocupante, sob a situação carcerária no Brasil. Os
anos passam e os questionamentos sobre a realidade do sistema prisional se faz contínuo, discutindo a eficiência ou não da forma de punição ao infrator e os meios que lhe
possibilitem desenvolver suas habilidades e potencialidades que lhe favoreçam a reabilitação ao sadio convívio social e familiar. Mas, será que é possível, dentro da desastrosa
e desumana realidade prisional do país, haver a recuperação do sujeito permitindo que
o mesmo cumpra sua pena com o desejo de mudar seu comportamento através da

mento ao próprio sistema, rompendo com a sua realidade.

ticas psicológicas, com essa mudança necessária devido

Apesar de todos estes problemas descritos, segundo

às lutas sociais e estudos, passaram a ser então pautas

Foucault (apud TOIGO, 2006), não há relato cientifico que

de reflexões diversas, o que com isso reflete na produção

fale sobre a não eficácia do sistema, porém também não

de pensamentos cada vez mais voltados a atender práti-

há quem diga que funcione, portanto muitos problemas e

cas em diferentes âmbitos do trabalho no campo social.

discussões permeiam sobre esse assunto, em busca de res-

Com isso surgem novos desafios provocando o enfrenta-

postas, até porque, por diversas vezes, a situação nessas

mento destes para produzir e terem perspectivas de no-

penitenciárias são de abandono, vários apenados em uma

vas invenções de práticas e reflexão teórica e um olhar

única cela, vivendo situações de riscos, como doenças sejam

cuidadoso voltado para os efeitos dessas práticas, seus

físicas ou psicológicas. Retirar de um cidadão a liberdade,

desdobramentos que se efetivam, as reações provocadas

ainda que isso não signifique a morte física do mesmo, pode

e a ética que as sustenta.

levá-lo a morte moral, colocando quem está neste proces-

compreensão do que é a vida comunitária sem perder a dimensão do eu e sua vivência

Uma prática voltada para o social engloba esse social

so em uma situação de não integrante de uma sociedade,

e importância na sociedade? O presente trabalho tem como objetivo identificar as prá-

como um processo contínuo, considerando a comunidade

privando este indivíduo da chance de qualquer recuperação,

ticas comunitárias que se desenvolvem dentro do ambiente prisional e que se efetuam

como mais um lugar imprevisível no qual as pessoas vivem

para tanto uma reinserção completa do cidadão encarcera-

seu cotidiano, fazem suas atividades, se interagem com o

do na sociedade, não passa de mera utopia (TOIGO, apud

meio, enfrentam suas diferenças, ressignificam suas vivên-

FIGUEIREDO E SILVA, 2006).

na convivência dos internos proporcionando novas construções de subjetividades e
lhes possibilitando encontrar-se com possibilidades de espaço este onde lhes são assegurados, o direito de se expressar, discutir, problematizar e posicionar-se diante de
sua realidade. É na realidade prisional da (PRSM), Penitenciária Regional de São Mateus,
utilizando o método Cartográfico que este trabalho pretende cartografar as possíveis
práticas comunitárias desenvolvidas dentro desta instituição penal, relatando como

cias, reproduzem ou reinventam o que muitas vezes lhe são

Para Toigo (2006), o que se sabe do sistema prisional do

dados prontos, obtendo assim a possibilidade de desejar,

Brasil, é que ele vivencia uma situação devastadora, princi-

conviver e criar (SCARPARO e GUARESCHI, 2007).

palmente no que diz respeito à estrutura, falta tudo inclu-

são desenvolvidos os trabalhos comunitários neste ambiente prisional, com intuito de

Como o presente trabalho pretende mostrar as práticas

sive ambientes diferenciados que propiciem a separação de

verificar se há projetos de vida futuro dos detentos que possam ter sido gerados a partir

comunitárias desenvolvidas dentro do sistema prisional, op-

acordo com o crime cometido. Poderíamos então dizer que

dos trabalhos comunitários executados. Buscou-se também identificar as dificuldades

tamos por conhecer um pouco da história das prisões, seus

não falta para o sistema carcerário Brasileiro legislação, e

objetivos, riscos, problemas e dificuldade enfrentados, en-

sim prática, que garanta os direitos dos apenados, uma con-

fim tudo que engloba este universo carcerário e para isso é

vivência que vise a implementação de práticas mais comu-

preciso dizer que, a prisão nasceu no início do século XIX e

nitárias, visando assim um sistema que prioriza a ressocia-

que bem antes disso, a desobediência às regras eram punidas,

lização, e não mera penalidade.

e os desafios enfrentados pelos detentos no desenvolvimento do trabalho, relacionando práticas de autogestão e autonomia, percebendo se estas atuam na produção de
saúde ou de adoecimento. As atividades desenvolvidas pelos detentos mostrou que
a experiência positiva da vivência coletiva pode ser um potente produtor de novos
modos de subjetivação, que serão singularizados por cada sujeito produzindo saúde e
novas formas de ver a vida.

quando descobertas, com tortura, o espetáculo e a publicização da dor (FOUCAULT apud MENEZES e SÍVERES, 1987).

Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária, Sistema Prisional, Cartografia.

I INTRODUÇÃO

De acordo com Foucault (apud MENEZES e SÍVERES,

cadeias, a discussão não se dá com a ideia de dar grandes

1987), a prisão desde que se instalou na sociedade tenta

confortos aos presos, e sim um sistema onde o interno, não

cumprir seu papel, que é de punir e ao mesmo tempo res-

saia de lá cheio de traumas e desacreditado da sociedade em

socializar os indivíduos que se encontram dentro destas,

que vivem isso, não dá a ninguém oportunidade de mudan-

trata-se de direcionar as ações da referida instituição com

ça de hábitos, e sim mais revolta.

objetivo de, vigiar e disciplinar, corrigindo então o comporA Psicologia Comunitária desde meados da década de 60 procurou trabalhar com comunidades de baixa renda, visando
à busca por melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, nos bairros populares, favelas, associações, comunidades

De acordo com Costa (2005), essa é a ideia defendida
pelos estudiosos que se dedicam a estudar a praticidade das

tamento dos possíveis transgressores.

É dentro deste contexto que o presente trabalho pretende cartografar as possíveis práticas comunitárias desen-

Em uma análise a história do sistema penitenciário, ve-

volvidas dentro de uma instituição penal situada ao Norte

rifica-se que o mesmo, não surgiu inicialmente como uma

do estado do Espírito Santo, relatando como são desenvol-

Lane et al (2005), afirma que mais tarde, com a melhoria do Sistema Único de Saúde e da Educação em nosso país os

forma de penalidade, e sim com o simples intuito de medida

vidos os trabalhos comunitários neste ambiente prisional,

Psicólogos passaram a trabalhar em setores como postos de saúde, instituições, creches e no sistema judiciário, voltado para

preventiva, essas “prisões” estavam por toda a parte, não

com intuito de verificar se há projetos de vida futuro dos

o atendimento familiar e prisional, procurando desenvolver meios eficazes de intervenção no meio social.

era necessariamente como é atualmente, estavam localiza-

detentos que possam ter sido gerados a partir dos trabalhos

das nos palácios dos reis, nas dependências dos templos,

comunitários executados, buscou-se também identificar as

nas muralhas que cercavam as cidades (TOIGO, 2006).

dificuldades e os desafios enfrentados pelos detentos no

eclesiais de base e movimentos (LANE et al, 2005).

Iremos encontrar a Psicologia Social Comunitária atuando em diversos campos de saber: na prevenção da saúde mental,
com uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras; na educação popular, contando com pedagogos, psicólogos, sociólogos e assistentes sociais, Lane (2005). Com o avanço desses movimentos sociais muitas práticas

Foucault (apud TOIGO, 2006) fala desse sistema, como

desenvolvimento do trabalho, relacionando práticas de au-

psicológicas integraram as perspectivas de emancipação social, com essas lutas, tornou-se mais intenso a importância e o

um processo que reparti o sujeito, classifica-o, treina seus

togestão e autonomia, percebendo se estas atuam na produ-

sentimento do pertencimento ao coletivo, sendo assim, com a promulgação da constituição de 1988, as expressões inclusão,

corpos para torná-los dóceis e úteis. Toda essa discussão

ção de saúde ou de adoecimento.

1 Faculdade Pitágoras de Linhares; dai.pinheiro@hotmail.com; (027) 99834-0567.
2 Faculdade Pitágoras de Linhares; janajhs@hotmail.com; (027) 99852-7789.
3 Faculdade Pitágoras de Linhares; laylasedda@hotmail.com; (027) 99883-3723.
4 Faculdade Pitágoras de Linhares; stephanyphaypher@hotmail.com; (027) 99500-5131.
5 Professora Orientadora: Roberta Scaramussa da Silva.
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gera um conflito na certeza da eficácia desse sistema, que

O presente trabalho justifica-se por sua relevância e

nos leva a pensar se os indivíduos inclusos nesse processo,

contribuição para com as diversas áreas que se interessam

são passíveis de mudança por estar ali, se estar encarcerado

pelo tema, ao identificar as atuais práticas comunitárias de-

causa no detento alguma mudança, que esteja para além do

senvolvidas dentro do sistema prisional e ao mesmo tempo

tempo em que ele esta ali.

proporcionar um olhar crítico sobre os fazeres orientados

Goffman (1990, apud MENEZES e SÍVERES, 1987), tam-

para a reinserção dos apenados, atividades estas que estão

bém compartilha deste mesmo sentimento e apresenta esta

sendo colocadas com o intuito de ressocializar, reinserir os
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internos na sociedade.
Para bem alcançar os objetivos propostos, a escolha do
método foi de extrema importância, por isso, à escolha pelo

SISTEMA PENAL

no campo da Psicologia, para trabalhar os vínculos comuni-

causava certa estranheza, tal comportamento pode ser

uma vez por semana e são ministradas por uma professora

tários na dinâmica da sociedade e no trabalho com os gru-

visto como uma estratégia de comunicação, onde estariam

específica. Essas aulas trabalham técnicas de aperfeiçoa-

pos (ROCHA, 2012).

livres para se expressar de tal modo que não pudessem ser

mento, afinação de voz, respiração, postura e coordenação

punidos por tais comportamentos.

motora, o que proporcionou a criação de um coral. A partir

método para a obtenção dos dados foi o cartográfico, mé-

Os internos da (PRSM), participam de oficinas de mú-

todo este que consiste no reconhecimento de que estamos

sicas, de teatro, dança, costura. Estas podem ser meras ati-

Olhando essa ação no âmbito comunitário, podemos

desta atividade ofertada pelo sistema prisional as internas

o tempo todo em processo, em obra. Requer aprendizado e

vidades desenvolvidas pelos mesmos, mas, o que se nota é

dizer que os próprios internos, produziram a partir de suas

puderam realizar eventos fora deste ambiente, se apresen-

atenção permanentes, não é mera representação de objetos,

que a experiência neste coletivo – às vezes até imposto pela

necessidades uma nova forma de se comunicar, aliando-se

tando em igrejas e comunidades vizinhas o que fortificou

então se propõe romper com as dicotomias teoria-prática,

instituição – pode ser um potente produtor de novos modos

uns aos outros por um bem comum, o que é característico

os laços afetivos criados através do convívio e do reconhe-

sujeito-objeto, articulando pesquisador e campo de pesqui-

de subjetivação, que serão singularizados por cada sujeito.

de uma ação comunitária. Encontramos nessas práticas, ca-

cimento de tal atividade, podendo assim sair da rotina e ter

sa, por isso, trata-se de uma

Um exemplo são as aulas de música onde eles aprendem a

racterísticas de identidade, pois este seria o eixo de susten-

contato com a sociedade. No momento em que se apresen-

observação que acompanha os processos. A cartogra-

cantar e a tocar, essa atividade produziu um interesse por

tação e a base da compreensão do conceito de comunidade.

tam a população, elas relataram sentirem-se importantes

fia se mostra como uma prática política porque deve cui-

parte de dois internos que começaram a compor músicas de

Assim o mesmo espaço físico, a história, as características

com os olhares atentos e elogios vindos das pessoas.

dar para não fazer dos participantes meros objetos da pes-

cunho religioso e a partir disso surgiu o desejo de gravar um

culturais, sociais e psicológicas demonstram a consistência

quisa, partindo da afirmação de uma construção coletiva

CD com músicas autorais. As famílias destes internos apro-

onde não há sujeito de conhecimento e nem objeto a ser

veitaram tal potencialidade para organizar-se e formar uma

Esta nova forma de comunicação segundo TRIN-

conhecido (JÚNIOR, 2011).

rede de apoio comunitário visando arrecadar recursos para

A presente pesquisa foi realizada na (PRES), Penitenciaria Regional do Norte do Estado do Espírito Santo. Foi
enviada a diretoria da penitenciária um ofício, no qual solicitava uma autorização para a realização da referida pesquisa que pretendia executar os trabalhos de observação nas
alas feminina e masculina da referida instituição, o ofício
foi entregue em mãos no qual obtivemos resposta positiva,
um mês após o solicitado.
O instrumento utilizado para a obtenção dos dados foi
o diário de campo. Ao final de cada visita, a integrante pesquisadora registrava em seu diário tudo que observava inclusive suas afetações, vale ressaltar que a mesma já possuía
contato com a (PRES), pois, já desenvolvia um trabalho voluntário lá há aproximadamente dois anos, por isto a facilidade para a realização do trabalho. Para uma melhor coleta
de dados que gerasse resultados significativos foi necessária
à realização de cinco visitas ao todo.
II DESENVOLVIMENTO
Dentro do presídio cartografado, os internos da ala

DADE (sd), produz um diálogo das partes, que facilita a

como potencializadoras para Costa (2011) podem ser bené-

vivência dos encarcerados, proporcionando uma maior

ficas para os indivíduos que se encontram em situação de

o que foi apoiado pela referida instituição.

inclusão social dos mesmos.

privação de liberdade e vulnerabilidade, porque estas pro-

Segundo Lima (2003), essa mudança de subjetividade

A espiritualidade é vivenciada de forma bastante in-

duzem sujeitos resilientes, aptos a enfrentar positivamente

pode se dar a partir de experiências vivenciadas através de

tensa entre os internos desse presídio, tornando-se muitas

as adversidades presentes. Um possível potencializador que

atividades culturais e artísticas, estas trazem potência a

vezes, um instrumento de sobrevivência e enfrentamento

torna os sujeitos mais resilientes é a música, a arte, neste

partir do momento em que podem incentivar a construção

das adversidades imposta pelo meio prisional. Nas visitas

caso especificamente o canto coral que além de um resulta-

de novas configurações transformando os modos de sub-

realizadas, tanto os internos masculinos quanto femininos,

do estético produz uma ampla carga de significados como,

jetivação já existentes, isso se dá especialmente quando o

há uma mistura entre as crenças e cultos e o desejo sempre

por exemplo, a habilidade de interação social sendo elas:

sujeito se encontra diante de circunstâncias em que o mes-

presente de participar das atividades religiosas propostas,

convivência grupal, aptidão para produção coletiva, respei-

mo se vê oprimido.

independentemente da crença.

to as diferenças individuais e atitude de cooperação. Estas

Em uma das visitas realizadas na ala feminina, foi observado que os cabelos das internas estavam trançados, o que
antes não era uma prática comum. Estavam todas com o mesmo estilo de trança e os seus cabelos com o volume reduzido.
Ao serem questionadas quanto ao novo visual, elas relataram
da escassez de produtos, cuja finalidade não se resumia apenas a higiene. Uma das internas teve a ideia de usar a manteiga do pão que era utilizada no lanche da tarde para passar
nos cabelos e trançá-los, assim, produziu-se o interesse em
todas as outras que se utilizaram de tal criatividade para se
produzirem, gerando auto estima e auto confiança.
Foi observado também que as internas estavam com suas
sobrancelhas alinhadas, uma delas relatou que eram feitas

hortaliças para o próprio consumo e comercialização, tam-

com linha que utilizavam para fazer bordados, com isso, a

bém realizam atividades rotineiras como, limpeza, organi-

observadora percebeu que as internas unidas em um mesmo

zação do presídio, costura e bordados. Ao observar estas

propósito, diante das adversidades encontradas no ambiente

atividades que são impostas pela instituição, pudemos

prisional, puderam resignificar e produzir um novo modo de

constatar que, estando no mesmo ambiente para executar

estar, se utilizando de recursos disponíveis para o bem comum.

tais atividades, estas, não se caracterizam como sendo prá-

Para Rocha (2012), os métodos citados acima podem ser

ticas comunitárias, pois comunidade está para além de uma

compreendidos como uma forma de resiliência, na qual elas

execução de tarefas o que, para Rocha (2012), pode ser en-

expressaram sua juventude e vaidade, sendo uma prática

tendida como uma construção coletiva, onde os indivíduos

criada coletivamente, conscientes da realidade, encontra-

tem liberdade de participação, estando conscientes de sua

ram nessa ação, uma forma de manterem suas identidades,

realidade, espaço este onde lhes são assegurados, o direi-

o que resultou em uma característica desse grupo.

diante de sua realidade.

Na ala masculina, foi possível notar que entre eles
havia um modo particular de se expressar. Isto acontecia

Podemos dizer que é muito difícil pensar comunidade

por gestos com as mãos, como se fosse mímica, dando a

nos dias atuais, pois, o que pensamos sobre comunidade nos

entender que todos os internos que ali estavam compre-

remete a algo ultrapassado, o que nos leva a uma necessida-

endiam, pois respondiam da mesma forma. Os demais que

de de repensar este conceito visto que ele é imprescindível

não eram internos, não entendiam tal linguagem, o que
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sua realidade, a partir de algo que foi dado. Essas atividades

a gravação, lançamento e divulgação do trabalho produzido

masculina e feminina executam trabalhos no cultivo de

to de se expressar, discutir, problematizar e posicionar-se

comunitária (ROCHA, 2011).

Essa prática musical também pode ser entendida como
agente socializador, onde os indivíduos podem transformar
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No momento das orações não havia estabelecido nenhum

habilidades descritas por Costa podem ser entendidas tam-

ritual característico de uma ou outra religião, o que produzia

bém por Sawaia (1996) como, características de uma prática

uma troca de experiências permitindo vivenciar a fé comuni-

comunitária visto que envolve um movimento de criação de

tariamente, sem que houvesse barreiras ou qualquer resistên-

algo novo, voltado não somente para o bem comum ou in-

cia. Um exemplo disso está na oração do pai nosso, onde a pró-

dividual, mas respeitando as individualidades e ao mesmo

pria observadora se adequou ao modo com que alguns internos

tempo garantindo a participação de todos.

proclamavam a oração, assim também os demais o faziam sem
nenhuma relutância. Para este momento de fé, muitos inter-

III CONSIDERAÇÕES FINAIS

nos (as) deixam seus afazeres de rotina para se integrar ao
grupo, visto que a lei de Execução Penal nº 7.210/84 garante o

O presente trabalho quis trazer a partir da cartografia

direito ao acesso aos conteúdos religiosos e tal premissa é ga-

um novo olhar e também produzir uma reflexão que am-

rantida com o trabalho voluntario de diferentes entidades re-

pliasse a visão sobre o que corresponderia a uma prática

ligiosas neste espaço. Este direito também pode ser entendido

comunitária no ambiente prisional. Diversas atividades

como uma forma de o interno (a) se beneficiar, pois participan-

foram cartografadas e analisadas, dentre os quais muitas

do, pode ser visto com um bom comportamento, alcançando

delas não puderam ser identificadas como prática exclusiva-

assim benefícios que o ajudaria tanto na redução de sua pena

mente comunitária. Verificou-se por parte dos profissionais

quanto na obtenção de privilégios.

que lá atuam e também dos internos, uma divergência no

Contudo, o que se observa é que a vivencia da espiri-

entendimento do que seria uma prática comunitária. Tudo

tualidade acaba se constituindo de modo comunitário, ou

se resume ao coletivo, como se comunidade fosse apenas

seja, os sujeitos internos produzem uma forma diferenciada

pessoas que se situam no mesmo espaço físico ou com o

e única de vivenciar sua fé.

mesmo propósito, o que não condiz com o olhar que deveria

Segundo Camila Caldeira Nunes Dias (2006) obser-

ser do profissional que atua nesses espaços.

va-se transformações ocorridas até mesmo no discurso

Os trabalhos são executados não com intuito comunitá-

dos indivíduos em decorrência de uma suposta conversão

rio, porém podem se tornar a partir do momento que há en-

religiosa, enquanto outros usam do mesmo artifício para

gajamento político, como foi relatado no trabalho desenvol-

se beneficiarem diante das punições e restrições existen-

vido com o coral das mulheres, onde a partir do engajamento

tes no sistema prisional.

e do sentimento de pertencimento, elas puderam se envolver

Outras práticas também puderam ser observadas na ala

e ir além de uma simples atividade, o que não foi percebido

feminina do presídio, as internas além das aulas de dança

esse mesmo envolvimento na ala masculina com o cultivo de

e teatro também frequentam aulas de canto, que ocorrem

hortaliças, pois esta era apenas a execução de tarefas.
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SISTEMA PENAL

Uma simples atitude de uma das internas, que poderia até ter passado despercebido, foi o que despertou um olhar diferenciado, onde se utilizaram de manteiga para passar nos cabelos produzindo algo novo. Este ato só foi percebido como
uma prática comunitária a partir desta observação que constatou que dentro desta instituição havia práticas que poderiam
ser identificadas como ocultas. Esta mesma percepção se deu na ala masculina, quando produziram seu próprio meio de se

PROJETO “HUMANIZAÇÃO NO TRÂNSITO E FORMAÇÃO
DE AGENTES MULTIPLICADORES” DETRAN|ES:

comunicar, que mesmo não estando explícito, caracterizou-se como uma prática de autogestão e autonomia que é caracte-

UMA ALTERNATIVA

rística fundamental para a convivência comunitária.
Diversas situações do cotidiano podem produzir saúde ou adoecimento. Refletindo as atividades executadas pelos internos que tinham como objetivo produzir algo benéfico, estas, se tornaram contraproducentes, a partir do momento que
os internos não se identificavam com tais atividades impostas, onde os mesmos não podiam questionar, sendo levados a

Jéssica Dias Castilho1 e Lícia Binda Zamprogno2

crer que são cidadãos apenas quando cumprem seus deveres, sem um espaço aberto onde possam discutir questionar e até
mesmo problematizar a partir de suas afetações, por outro lado, houve em outras atividades produção de saúde que mesmo

EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL

sendo impostas foram redefinidas e ganharam outro significado, como é o caso da atividade do coral, onde as internas se
sentiram importantes, puderam mostrar não só para as pessoas, mas também para elas que são criativas capazes de execu-

O projeto “Humanização no Trânsito e Formação de Agentes Multiplicadores” do Depar-

tar tais atividades produzindo uma vida mais saudável mesmo estando privadas de liberdade.

tamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran|ES - surgiu a partir do contato

Os trabalhos comunitários desenvolvidos no sistema prisional podem ser norteados para projetos de vida após a saída

direto com a violência no Trânsito pela equipe do Núcleo de Atendimento e Reintegração

dos internos, porém não foi percebido confiança para que haja sucesso e se concretize o almejado. A sociedade com um olhar

Psicossocial às Vítimas de Acidentes de Trânsito e seus Familiares – Narptran. Tem como

que recrimina, exclui qualquer possibilidade de continuação desses projetos. Alguns até conseguem construir estes e resig-

objetivo principal abordar as causas desta violência e as consequências que essas trazem
a sociedade, promovendo a responsabilidade dos infratores de trânsito, transformando-os

nificam suas vivências, dando um novo sentido para sua existência podendo assim, quando estiver em liberdade ampliar o

em agentes multiplicadores em educação de trânsito, como alternativa às penas de Presta-

seu modo de ser e estar no meio social, questionando, criando, lidando com mais facilidade com as adversidades que serão

ção de Serviço à Comunidade oferecidas pela Vara de Execuções Penais de Vitória - Vepe-

encontradas, mas, a maioria perde esta confiança ao se deparar com a mesma realidade que tinha antes de ser recluso.

ma. Este projeto contou com a participação de nove pessoas, encaminhadas pela Vepema,
onde foi observado um alto índice de presença e aproveitamento das reflexões surgidas no
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação
O projeto “Humanização no Trânsito e Formação de Agentes Multiplicadores” do Detran|ES nasceu de uma ideia, que
foi gestada e idealizada ao longo de um ano pelo Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de Acidentes
de Trânsito e seus Familiares – Narptran- e que conseguiu ser concretizada em sua primeira etapa no mês de maio de 2014,
em convênio com a Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Vitória- Vepema.
O Narptran foi criado pelo Detran|ES em setembro de 2011 com o objetivo de oferecer atendimento psicológico gratuito
às vítimas de trânsito e seus familiares e funciona no Espaço Circular, onde estão localizados também os demais setores en-
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volvidos com Educação de Trânsito. Consequentemente, por estar integrada a este espaço a equipe do Narptran se preocupa
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cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 10, n. 3, Dec. 2003.

em estudar os diversos fatores que influenciam o trânsito e as pessoas e assim propor medidas para mudar o cenário atual.
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Comunitárias de Ensino Superior. Rio Grande do Sul - RS: Helga Haas, 2013.

estado do Espírito Santo. A sensação de impunidade relatada pelas mídias e refletida nas falas dos familiares e das próprias

SAWAIA, Bader Burihan. Comunidade: a apropriação científica de um conceito tão antigo quanto a humanidade. Psicologia
Social Comunitária. Da Solidariedade à Autonomia, p. 35-53, 1996.

Portanto, a motivação para o desenvolvimento deste projeto foi o contato diário com a violência de trânsito que atinge o
vítimas de trânsito é algo nítido e que mais incomodava a equipe do núcleo. Afinal, é necessário justiça. Ficou claro, no entanto, que era sim necessário buscar a justiça pelos atos imprudentes, mas que esta não significava apenas prisão.
Para Damasio (1999, apud GUEDES, MOYSES E LEMOS, 2004) a pena é uma sanção imposta pelo Estado, mediante ação
penal, ao acusado de uma infração como retribuição de seu ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é
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evitar novos delitos. Guedes, Moyses e Lemos (2004) revogam outras finalidades para a pena: a retribuição ao mal cometido;
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dação para o indivíduo delinquente e também para toda a sociedade. Há também uma nova visão para a finalidade da pena
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tiva de liberdade, como é aplicada atualmente, alcança apenas o caráter retributivo, não garantindo essa reintegração social.
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a restauração da ordem jurídica consagrada pelas leis e desrespeitada pelos homens; e a prevenção, servindo assim de intimique ganha força atualmente, que é a de ressocialização do condenado, reintegrando-o à sociedade. No entanto, a pena priva-

1 Psicóloga do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo- DETRAN|ES, no Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de TrânsitoNarptran. Tel: 3227-4589, email: jessica.castilho@detran.es.gov.br
2 Psicóloga do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo- DETRAN|ES, no Núcleo de Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas de TrânsitoNarptran. Tel: 3227-4589, email: licia.zamprogno@detran.es.gov.br
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A realidade do sistema penitenciário brasileiro apre-

ser empregada em uma variedade de situações. Os valores

pelo Detran|ES, através de palestras, abordagens coletivas,

senta várias deficiências e problemas, que compromete

da justiça restaurativa são aqueles essenciais aos relaciona-

rodas de conversas, dentre outras ações.

ainda mais uma possível reinserção social. Para Machado

mentos saudáveis, equitativos, e justos tais como respeito,

(2009) os principais problemas desse sistema são: 1) su-

honestidade, cuidados mútuos, e responsabilidade.

perlotação carcerária; 2) elevado índice de reincidência;

Ressalta-se que a educação como forma de ressociali-

3) condições de vida e de higiene precárias; 4) negação

zação de indivíduos que infringiram a lei vem se tornando

de acesso à assistência jurídica e de atendimento médico,

alvo essencial para muitas iniciativas bem sucedidas de

dentário e psicológico aos reclusos; 5) ambiente propício à

cumprimento de penas e medidas alternativas, tais como

violência sexual e física; 6) ociosidade ou inatividade for-

o curso “Formação Básica em Direitos Humanos”, desen-

çada 7) consumo de drogas; 8) efeitos sociológicos e psico-

volvido pela Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos

lógicos negativos produzidos pela prisão.

Humanos da prefeitura de Vitória/ES (Semcid), e também o

Por esse breve panorama, compreende-se que a pena

projeto específico para a educação de trânsito, “Vida Segu-

privativa de liberdade deve ser a última solução, principal-

ra” desenvolvido pela Ceapa/MG- Central de Acompanha-

mente nos casos em que não há necessidade de segregar o

mento das Penas e Medidas Alternativas de Minas Gerais.

autor do crime da sociedade, buscando-se assim alternati-

Diante disso, o projeto “Humanização no Trânsito e

vas para a sanção do delito que contemplem principalmente

formação de agentes multiplicadores” voltado para uma re-

a educação, a ressocialização desses indivíduos e um benefí-

alidade específica do nosso Estado, nasce como uma alter-

cio para a sociedade. Tais sanções, porém, devem ser aplica-

nativa para a justiça daqueles que transgrediram as leis de

das de forma condizente com os direitos fundamentais do

trânsito. Como principal objetivo, este visa abordar as cau-

indivíduo e com vistas à reprovação e prevenção do crime.

sas das transgressões e as consequências que essas trazem a

(MACHADO, 2009, p. 11)

sociedade, promovendo a responsabilidade desses indivídu-

Através desse paradigma, surgem então as medidas

os e os capacitando para se tornarem agentes multiplicado-

e penas alternativas. De acordo com Di Lascio e Telles

res em educação de trânsito, proporcionando uma possível

(2003) há uma diferença entre medida e pena alternati-

quebra do ciclo de violência no trânsito.

va. A medida alternativa é qualquer instituto legal cabível
antes ou após a condenação que evite o encarceramento,
como a suspensão condicional do processo, que permite
propor ao cidadão autor de uma infração de menor potencial ofensivo a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Já a pena alternativa significa sanção
de natureza criminal que não implique em privação de
liberdade. Assim, tanto a medida como a pena alternativa
constituem alternativas penais à prisão.
Para Jesus (2004) com a lei 9.714 de 25 de novembro de
1998 surgem novas fórmulas para as penas alternativas, especialmente no tocante às penas restritivas de direitos. De
acordo com esta lei, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa e quando a pena privativa de liberdade não é superior a quatro anos. Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, e sua conduta social e circunstâncias
deve indicar que essa substituição seja suficiente. As penas
restritivas de direitos são: prestação pecuniária; perda de
bens e valores; prestação de serviços à comunidade ou en-

1.2 Objetivos
Este projeto teve como objetivo principal a construção

principalmente a reflexão sobre a sociedade, sobre as prá1.4 Metodologia

ticas individuais, se comprometendo assim a instigar uma
discussão ética sobre as melhorias necessárias para o nos-

O projeto “Humanização do Trânsito e Formação de
Agentes Multiplicadores” foi primeiramente pensado para
ter duas partes a serem desenvolvidas de maneira complementar. Inicialmente, todos os sujeitos encaminhados para
este, passariam por um curso de formação básica, coorde-

so trânsito. Foram propostos assim, não apenas a técnica
pedagógica de aulas e palestras, mas sim uma interação
dinâmica de todos os participantes através de: discussão de
casos, grupos de estudos, dramatização, exercícios práticos,
recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo.

nado pelas psicólogas do Narptran, e após esse cumpririam
mais 28 horas de PSC na autarquia participando das cam-

2 DESENVOLVIMENTO

panhas educativas que seriam elaboradas pela Coordenação
de Campanhas Educativas - Cocep. No entanto, a segunda

2.1 Formação de agentes multiplicadores em educação de

parte do projeto não conseguiu ser desenvolvida nesta pri-

trânsito: uma alternativa

meira experiência. Desta forma, o curso foi a nossa experiência piloto do projeto.

Durante o ano de 2013, a ideia de que seria possível

O Curso de Formação Básica teve a duração de 11

se trabalhar com os infratores de trânsito foi surgindo no

encontros, resultando em 32 horas. Foram abordados os

contexto do Narptran. O objetivo principal do Núcleo é o

temas: Ética, Moral e Trânsito (Módulo I), Realidade do

atendimento psicológico às vítimas e familiares de vítimas

Trânsito brasileiro (Módulo II), Espaço Público e Espaço

de acidentes de trânsito. No decorrer dessa convivência com

Privado (Módulo III), Direitos Humanos e Cidadania no

essa realidade específica do trânsito, muitos questionamen-

Trânsito (Módulo IV), Fatores acidentogênicos do trân-

tos foram surgindo, no entanto. Muitas mães e pais recor-

sito (Módulo V), Sequelas visíveis e invisíveis (Módulo

riam ao serviço apresentando sentimentos de impotência e

VI), Trânsito e Saúde Pública (Módulo VIII) e Educação de

injustiça. “Ele levou meu filho, e nem preso está”, “quem está

Trânsito (Módulo IX e X). O módulo VII foi utilizado para

preso agora é o meu irmão, que já não está mais aqui”. A irres-

a realização de dinâmica de dramatização, que envolveu

ponsabilidade cometida por essas pessoas afeta diretamen-

todo o conteúdo já apresentado.

te essas famílias e produz sofrimento. Mas como essa reali-

de um trânsito mais ético e humanizado, através da educa-

A metodologia adotada durante o curso foi a sociocons-

ção para o trânsito, que ultrapassa a mera transmissão de

trutivista, em que o aprendizado decorre da problematiza-

conhecimentos, como prevê a Política Nacional de Trânsito

Isto posto, começou-se a pensar um pouco mais sobre o

ção da ação do sujeito sobre o seu meio e suas ações, enten-

(2004). Deste modo, foi buscado:

outro lado. Quem eram esses infratores e para onde eles es-

dade poderia ser mudada em relação à justiça?

dendo assim a aprendizagem como construção. Para Boiko

• Formação crítica de agentes multiplicadores em

tavam indo? A partir destes questionamentos e pesquisas, a

e Zamberlan (2001) de acordo com essa perspectiva, a edu-

educação de trânsito, visando possibilitar a refle-

Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas - Vepema

cação deve proporcionar a formação de uma postura crítica

xão mútua sobre seus próprios comportamentos;

- surgiu como início de algumas respostas. De acordo com

por parte do aluno, em que o indivíduo precisa se apropriar

• Mudanças comportamentais destes agentes em

Canal e Tavares (2012) a Vepema é referência para os mu-

tanto do conhecimento quanto do seu processo de produção

sua inserção em ambiente de trânsito.

nicípios da Grande Vitória, tendo uma estrutura formada

tendo assim uma postura ativa nessa construção.

por dois juízes, um setor cartorário, um setor de fiscalização

• Diminuir o número de reincidência de infrações

A visão freiriana sobre a autonomia como princípio

pelos condutores envolvidos.

dos prestadores de serviço no cumprimento da Prestação de

educativo também foi a base para o desenvolvimento do

• Possibilitar a multiplicação de conhecimentos,

Serviços à Comunidade (PSC) e um setor de Serviço Social e

curso. Para Freire (1996) o respeito à autonomia e à digni-

atitudes positivas e práticas éticas para o trânsito.

de Psicologia. Este tem a função de realizar o acolhimento

dade de cada um na educação é um imperativo ético e não

• Contribuir para se criar uma opção eficaz para o

do apenado, o encaminhamento deste às instituições que o

um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.

cumprimento de penas e medidas alternativas re-

receberão para a PSC (que precisam ser públicas ou sem fins

Assim, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar

lucrativos), o cadastramento e fiscalização das instituições

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua

e o acompanhamento do cumprimento das penas e medidas

construção. A educação libertadora precede o desenvolvi-

alternativas (PMA). E foi assim, junto ao Setor de Serviço

mento da capacidade do indivíduo criar suas próprias re-

Social e Psicologia, que começaram os primeiros contatos

presentações do mundo, pensar estratégias para resolução

para a concepção deste projeto.

ferentes aos delitos e crimes de trânsito.

tidades públicas (PSC); interdição temporária de direitos;
limitação de fim de semana (Brasil, 1998).

Para além de conhecimentos pedagógicos, a metodologia do Curso de Formação teve o objetivo de proporcionar

1.3 Justificativa

Pode-se perceber então, que uma nova concepção de

de problemas e aprender a compreender-se como sujeito da

No mês de abril de 2014 foi efetivamente fechada par-

justiça se apresenta hoje para a sociedade: a justiça restaura-

A prestação de serviços à comunidade (PSC), como já

tiva. Segundo Marshall, Boyack e Bowen (2005) esse é um

discutida, é uma forma de punição mais barata do que o en-

termo utilizado para todas as abordagens do delito que bus-

carceramento, e pode realmente apresentar resultados po-

Portanto, o processo de formação e aprendizagem que

dos apenados para a participação da fase inicial do projeto,

cam ir além da condenação e da punição e abordar as causas

sitivos para a sociedade, quando bem orientada e planejada.

foi proposto por esse projeto centrou-se na ideia de que

correspondente ao Curso de Formação Básica de Agentes

e as conseqüências (pessoais, nos relacionamentos e sociais)

Através desse projeto, um maior público poderá ser

é possível uma construção do conhecimento junto com os

Multiplicadores em Educação de Trânsito. Para essa etapa

das transgressões, por meio de formas que promovam a res-

abordado a respeito de práticas éticas no trânsito. Além dis-

condutores infratores, e que essa construção é capaz de

inicial, o curso foi oferecido a todos aqueles apenados que

ponsabilidade, a resolução e a justiça. É uma abordagem co-

so, a autarquia formará agentes qualificados que poderão

balizar comportamentos éticos e de respeito ao outro no

estavam cumprindo PMAs por delitos cometidos no trânsi-

laborativa e pacificadora para a resolução de conflitos e pode

atender a demanda das campanhas educativas promovidas

contexto de trânsito.

to. Foram encaminhados para o projeto, 14 pessoas, sendo
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que apenas nove efetivaram a inscrição no curso. Após esse

bre as tantas frustrações que passamos em nosso dia-a-dia.

5) Informações nas Unidade Básica de Saúde;

mento duas vezes dos apenados a outras instituições, visto

encaminhamento, os apenados buscaram o Narptran para

A interação e o posicionamento de opiniões superou muito

6) Curso parceria Detran/ES e Vepema nas CFC’s;

que as 32 horas de curso não foram suficientes para a PSC

a realização de uma pequena entrevista. Essa entrevista

o comportamento passivo de apenas ouvinte.

7)

que apresentavam geralmente 180 horas.

O condutor que possuir motocicleta pagar

tinha como objetivo principal conhecer um pouco mais do

A cada encontro, foi possível perceber cada vez mais a

nosso público-alvo, qual visão sobre o trânsito, e sobre a

empolgação com o tema, e a vontade de se discutir em grupo.

8) Equipe de prevenção de acidentes nas casas ( Se-

mostra que é possível sim trabalhar a educação de trânsi-

Prestação de Serviço a Comunidade (PSC).

O entendimento de que os acidentes de trânsito podem, em

melhante ao controle da dengue.)

to de maneira menos pontual, mais aprofundada, propor-

O curso iniciou no dia 05 de maio e terminou no dia

sua maior parte, ser evitados parecia estar sendo construído.

09 de junho de 2014. Ao total, foram 11 encontros com

No terceiro encontro, com a utilização da dinâmica

duração de 3 horas em média cada um, e que aconteceram

do “Metaphor- O jogo da sobrevivência” o grupo se apre-

no auditório interno do Espaço Circular do Detran|ES, so-

sentou como coeso, pouco individualista, buscando o bem

mando 32 horas. As horas de participação no curso foram

coletivo. Em poucas rodadas, conseguiram se articular, e

descontadas do tempo de PSC.

enfim salvar todos. A afinidade desenvolvida pelo grupo

Sabendo que a realidade da educação de trânsito brasileira é ainda extremamente segmentada, técnica e base-

pode contribuir para que tal dinâmica tivesse uma linha
pensada no coletivo.

ada principalmente em treinamento de comportamentos

Ao longo dos encontros argumentaram sobre vários

(Faria, 2002) esse projeto foi concebido com a ideia de se

fatores que contribuíam para tantas mortes no trânsito e

propor novos rumos para essa educação abrangendo prin-

a interligação desses, tais como a falta de educação para o

cipalmente a formação crítica e reflexiva sobre o trânsito.

trânsito, a impaciência e intolerância presentes em nossa

Era necessária uma visão holística, construtivista e socio-

sociedade, a falta de experiência de condutores, e também

cultural para a abordagem dessa formação. Curiosidade,

a irresponsabilidade.

dúvida e reflexão foram algumas das palavras-chaves para

A ênfase no pedestre e o evidenciamento de uma so-

o desenvolvimento desse curso. Levantar questionamentos,

ciedade do automóvel foram temas recorrentes em nossos

discussões, construir novos saberes e trocar experiências

encontros. A mudança de visão através da percepção de

poderia fazer com que aqueles indivíduos que ali estavam se

que primeiramente todas eram pedestres foi sendo aos

sentissem responsáveis pela construção de um trânsito se-

poucos desenvolvida.

guro, atuando assim na multiplicação de informações, questionamentos e troca de experiências com outras pessoas.

Uma das técnicas utilizadas em um dos módulos promovia a empatia, fazendo com que estes se colocassem no
lugar de pessoas que tiveram sequelas físicas relacionadas

2.2 A turma

a acidentes. A reflexão do grupo trouxe que muitos nunca
tinham imaginado tal experiência, e que não sabiam que

Participaram desse curso piloto, nove homens, sendo

poderia ser tão difícil.

que oito desses foram encaminhados à prestação de serviço

INSS prévio.;

cionando uma maior reflexão e discussão na sociedade, e
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

trânsito com efeitos mais positivos a sociedade.
periência do curso piloto “Humanização no Trânsito e formação de agentes multiplicadores” pensado como uma alternativa para o cumprimento da pena de PSC daqueles que
cometeram delitos e/ou crimes de trânsito.
A reflexão crítica sobre o trânsito, um dos objetivos
principais, foi alcançado com sucesso durante o curso. As
falas dos participantes deixaram claro que os conhecimentos construídos ali estavam em constante questionamento
e ultrapassavam as barreiras do auditório da autarquia. No
entanto, os outros objetivos pretendidos com tal projeto,
tais como as mudanças comportamentais em ambiente
de trânsito e a diminuição do número de reincidência de
infrações pelos condutores envolvidos ainda carece de um
estudo mais detalhado.
Cabe ressaltar que essa foi uma experiência pioneira
na área de educação de trânsito no Espírito Santo, e que
por isso mesmo, ainda são necessárias avaliações e melhor
desenvolvimento da iniciativa para que possa ser expandido a todo o público-alvo e assim resultar em efeitos promissores a sociedade.
Por se tratar de um projeto piloto o Narptran enfrentou
algumas dificuldades. A implantação deste esbarrou pri-

2.3.1 Troca de experiências e multiplicação do conhe-

meiro na burocraria que existe nos serviços públicos, sendo

dos. Apenas um, havia sido encaminhado por envolvimento

cimento

necessárias muitas idas e vindas ao setor jurídico para acer-

em acidente de trânsito com vítima. A idade média dos par-

A troca de experiências foi um dos pontos marcantes ao

tos de contrato, além de muitas reuniões com as diretorias

ticipantes foi de 53,5 anos. Somente um participante tinha

longo de todos os encontros. Os participantes se sentiram

e gerência para aprovação do projeto. Após ter sido apro-

menos de 30 anos.

confortáveis para contar suas histórias, e principalmente

vado e o convênio firmado foi preciso enfrentar dificulda-

Contrariando a perspectiva inicial e alertada pelos pró-

falar sobre os motivos que os trouxeram até o curso. Quase

des internas, pois a princípio as responsabilidades seriam

prios profissionais da Vepema de que seria possível ocorrer

todas as falas apresentaram um tom de aprendizagem, de

compartilhadas pelo Narptran e a Cocep - Coordenação de

desistências e muitas faltas ao longo do curso, foi observado

busca de melhoria contínua, e de reconhecimento do erro.

Campanhas Educativas.

um alto índice de presença dos participantes. Três partici-

Estes também traziam experiências em que puderam se

pantes faltaram um dia do curso e um participante faltou

A primeira etapa consistia na realização dos encontros

utilizar dos assuntos debatidos em grupo em outros locais,

três dias do total de 11.

no período da noite, onde o Narptran deparou-se com a in-

falando com vizinhos, colegas de trabalho e familiares.

disponibilidade da Cocep em participar, mesmo acordado

Em relação à escolaridade, o grupo foi diversificado.
médio completo; dois, ensino médio incompleto; e dois,
ensino fundamental incompleto. Apesar dessa variedade,
foi um grupo que surpreendeu na participação e na dinâmica do curso.
2.3 Reflexões em grupo

anteriormente. Entretanto, apesar da falta de apoio o Narp2.3.2 Sugestões para o trânsito

tran decidiu seguir em frente e teve sucesso nesta fase. Po-

Ao longo do curso, foi estimulada a elaboração de ideias

rém, na segunda etapa, era necessário um maior envolvi-

para a melhoria do trânsito. No módulo VIII, em que fo-

mento desta Coordenadoria, que consistia em aproveitar os

ram abordadas as consequências para a saúde pública dos

agentes multiplicadores formados no curso nas campanhas

acidentes de trânsito, foram apresentadas as seguintes

educativas, oportunizando que estes praticassem os conhe-

sugestões para a diminuição de acidentes de trânsito pelos

cimentos adquiridos e abatessem nas horas de PSC, mas in-

participantes:

felizmente isso não foi possível.

1) Faixa exclusiva para motocicleta;

A partir das dificuldades colocadas acima o convênio

2) Multa mais cara;

com a Vara de Execuções Penais ficou enfraquecido, pois a

Trânsito” os participantes refletiram sobre os seus próprios

3) Divulgação maior de acidentes;

não realização da segunda parte gerou retrabalho à Equipe

comportamentos, sobre a sociedade em que vivemos, e so-

4) Campanhas educativas mais impactantes;

Psicossocial da Vepema, que teve que fazer o encaminha-

Desde o início do curso com o tema “Ética, Moral e

136

também gerando uma alternativa a punição de delitos de

O presente artigo teve como objetivo apresentar a ex-

à comunidade por terem sido flagrados dirigindo alcooliza-

Três deles apresentaram ensino superior; dois, ensino

Contudo, apesar de todos os entraves, esta experiência
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EIXO TEMÁTICO: SISTEMA PENAL
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que se refere às Penas Alternativas e o papel do profissional de Psicologia neste campo de
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das relações de poder que atravessam a trama do corpo social.

problematizar as noções de poder, sociedade, crime e delinquência, que busco discutir
neste artigo. Nesta perspectiva, trago a noção de Biopoder para ampliar a compreensão
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Relato de Caso: Triagem para Encaminhamento de Prestação de Serviço a Comunidade
Eram 16:00h quando dei início a um novo atendimento no Serviço Social e Psicológico da VEPEMA 2. Começamos co-

MARSHALL, C; BOYACK, J. e BOWEN, H. Como a Justiça Restaurativa Assegura a Boa Prática: Uma Abordagem Baseada em Valores. In: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello Tamm (Orgs.). Justiça Restaurativa:
Coletânea de Artigos. Brasília: MJ e PNUD, 2005, p. 269-277.

lhendo dados pessoais, profissionais, familiares e processuais. Ao abordar a pessoa sobre o fato ocorrido que gerou o pro-

SILVA, L. E. Autonomia como princípio educativo. Revista Espaço Acadêmico, n. 101, p. 104-108, out. 2009.

social), falou do ocorrido. Trata-se de uma situação atípica, sem sinais visíveis e intencionais de violência, mas que a suposta

cesso judicial, esta começou a chorar, falando que não era uma criminosa, que sempre pautou sua vida em condutas éticas,
tendo sempre trabalhado. É separada, tendo uma filha e cuida de sua mãe. Após situar-me quem era e de onde vem (lugar
vítima, assim entendeu e fez uma denúncia na delegacia, gerando o referido processo. A suposta vítima é sua prima que
passou a morar em sua casa depois de ter perdido sua mãe. Antes havia morado junto de outra tia, a qual faleceu também.
De acordo com a beneficiária¹, o que gerou a confusão foi um banho dado nessa prima, que, segundo a mesma, a prima não
gostava de tomar banho e cheirava mal. Em função disso, resolveu dar um banho de mangueira na prima, a qual começou a
gritar e gerou uma grande confusão.
Essa situação gerou uma condenação que foi revertida numa pena de Prestação de Serviço à Comunidade, além de pagamento de multa e custas processuais. Seu nome também fica incluído no rol de pessoas condenadas pela justiça, perdendo
sua primariedade.
Penas Alternativas: Alternativa a quê e para quê?
O caso relatado se inclui no rol dos procedimentos jurídicos. Seu ato encontrou eco nas condutas tipificadas como crimes
e assim, a partir de um determinado momento da vida daquela pessoa, ela passa a ser uma criminosa, pois cometeu uma
infração, segundo o Código Penal. Código este que regula a vida política e moral das pessoas, dizendo o que está certo ou
errado, quem é bom e mau, quem é criminoso ou não.
Este artigo é fruto de incômodos e indagações no meu fazer profissional na Vara de Penas e Medidas Alternativas no
município de Vitória no estado do Espírito Santo, no qual trabalho. As ideias que trago sei que irão provocar consensos, mas,
também dissensos, pois a proposta é mexer, vasculhar, sair do que é dado e posto para, então, construir novas possibilidades
e, portanto, descolonizar o pensamento para a possibilidade de novas ideias e novos olhares.
É resistir na concepção de Michel Foucault. Conforme aponta Cecília Coimbra, resistir é buscar novas armas, ou seja:
“resistência aqui entendida não como uma pura reação aos poderes vigentes, às normas impostas, mas, justamente, como
uma outra forma de existir. Resistência enquanto afirmação de processos inéditos de vida” (COIMBRA, 2009, p. 89)

1 Pós-Graduação em Psicologia Jurídica. Tribunal de Justiça/Vara de Penas e Medidas Alternativas. grayceamboss@gmail.com/ (27) 9 9903-9434
2 Vara de Penas e Medidas Alternativas de Vitória-ES.
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SISTEMA PENAL

Dito isso, voltemos ao tema do artigo: Penas Alternati-

não é aquilo a partir do que a verdade se dá na his-

de uma intervenção moral, baseado na confissão oral e no

demarcar um status social desejável entre o grupo e se senti-

vas. Esse instituto penal foi criado para substituir as penas

tória, mas de um sujeito que se constitui no interior

dogma da pena. (BATISTA, 2009, apud MALAGUTI, 2009,

rem incluídos socialmente. Contudo, como nem sempre têm

de reclusão para os crimes considerados de menor poder

mesmo da história, e que é a cada instante fundado

p. 18). Nesse sentido, podemos comparar os procedimen-

o poder aquisitivo para ter, não tendo, não se sentem um

ofensivo e que, para os quais, não seria recomendado a pena

e refundado pela história. É na direção desta crítica

tos das audiências jurídicas no seu ritual, com o Advogado

“jovem de poder”, ou seja, tornam-se mais uma massa ex-

de prisão, por ser esta maléfica, cruel e perniciosa, segundo

radical do sujeito pela história que devemos nos di-

tendo que defender oralmente seu cliente, este tendo que

cludente deste poder hegemônico. Por já estarem excluídos,

apontam estudiosos do sistema penal:

rigir (FOCAULT, 2002, p. 10).

confessar o que fez e se assim o fizer, recebe benefícios por

se incluíram aonde puderam ou aonde lhes foi reservado: na

isso. Para além, durante a audiência o juiz se coloca pesso-

criminalidade, espaço este já com seu público selecionado.

almente, fazendo juízo de valor sobre o ocorrido.

Diante do cenário exposto, passa-se uma falsa ideia de

Na tentativa de minimizar os graves e urgentes

Partindo, então, das ideias de Michel Foucault podemos

problemas apresentados pelo sistema penitenci-

pensar neste novo sujeito que surge para ser capturado pelo

Este discurso moral vê-se que está impregnado no dis-

uma adolescência “normal”, onde o jovem tem que consu-

ário do País, surgiu a recomendação de unidades

Sistema Penal, qual seja, o das pequenas infrações. Com

curso jurídico e em seus códigos penais. No que se refere aos

mir para pertencer ao mundo dos “teens”. Neste contexto,

judiciárias de Penas e Medidas Alternativas, para

isso, têm-se as grandes infrações e as pequenas infrações

códigos penais, podemos também compará-los ao Código

um padrão de beleza é construído para a juventude contem-

assim, garantir o cumprimento da sanção pelo

agora sob o controle total do Estado.

Internacional de Doenças, o famoso “CID”. Compreendemos

porânea. Marcas são necessárias: Tommy Hilfigger, Calvin

condenado, em nível, sobretudo inteligente, pois

Portanto, convido-os, neste artigo, a pensar na idéia

assim, que ambos possuem a mesma intenção, qual seja, de

Klein, Cyclone, Mormaii, Billabong, Colcci, entre outras.

assegura um mínimo de oportunidade de reabili-

de um “sujeito (infrator) que se constitui no interior mesmo da

enquadrar o diferente, aquele que foge dos parâmetros esta-

Aparelhos eletrônicos são essenciais. Quem não tem smar-

tação do homem à sociedade. Dessa forma, bus-

história”. Isso nos ajuda criticamente sair de um território

belecidos como normais pela classe hegemônica. Portanto,

tphones, tablets, Ipad, Ipod, não está conectado! Pergunto:

cará no trabalho a sua auto-estima, seu futuro

naturalizado de uma concepção de sujeito infrator, e pen-

temos o saber médico e o jurídico em prol da ordem, contra

como fazer parte deste mundo jovem, caríssimo, recebendo

social, e, em consequência, o de sua família (CEN-

sar que este sujeito pode ser fundado por práticas sociais, as

o caos que supostamente ameaça, em prol do extermínio e

um salário médio na faixa de R$ 1.166,84?3

TRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS,

quais: “[...] podem chegar a engendrar domínios de saber

segregação dos que colocam em “xeque-mate” a ordem he-

Mas, parece que essa não é uma preocupação desses

2006, p. 1) (Grifo nossos).

que não somente fazem aparecer novos objetos, novos con-

gemônica, fazendo, assim, a limpeza dos indesejáveis. Dito

jovens, pois necessitam, a qualquer preço, fazer parte

ceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas

de outra forma, estamos comparando o modo de existência

totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento”

caracterizado como loucura no saber médico, com o modo

(FOCAULT, 2002, p. 8).

de existência criminoso no saber jurídico.

Portanto, vê-se que num discurso de emancipação e
bem estar, a pena alternativa emrge como uma nova invenção, se olharmos através das reflexões de Focault (2002).

A esse processo Cecília Coimbra (2009) chama de “go-

É importante salientar que o sistema prisional fun-

Nesse ponto é em que eu quero me debruçar. Chamaremos

verno das vidas”, ou seja, são subjetividades que vêm sendo

cionou muito bem, durante anos, em favor desta reten-

neste trabalho, portanto, as Penas Alternativas de invenção

construídas como técnicas de governo das vidas, técnicas

ção e exclusão dos indesejáveis. Todavia, diante de um

ou novo modo de fazer o poder acontecer. Assim, na pers-

de tutela sobre as vidas. Com essas práticas, manipula-se,

contexto de políticas neoliberais, a massa dos excluídos

pectiva de Focault (2002), podemos considerar como uma

julga-se e naturaliza-se vários modos de encarceramento

foi crescendo, como consequência, o aumento dos delitos

nova engenharia do poder.

sejam eles fechado ou aberto.

na sociedade, trazendo um novo discurso, a insegurança
urbana, o que, mais uma vez, virou manobra política do

Segundo o autor, o poder opera por meio de discursos,

Vivemos numa sociedade contemporânea sedenta por

principalmente aqueles que veiculam e criam verdades.

punição, típica de um Estado Penal. A herança disso, segun-

Logo, o exercício do poder cria saber e o saber acarreta efei-

do alguns estudiosos, como aponta Vera Malaguti Batista

Esse discurso da insegurança tem gerado um “populis-

tos de poder (FOUCAULT, 2002).

(2009), vem da nossa colonização, onde trazemos uma he-

mo punitivo”, para usar as palavras de Vera Malaguti, cuja

Todos nós sabemos que a pena de prisão “anda de

rança jurídico-penal da Inquisição Ibérica. Dessa forma, a

principal característica é “o apagamento de uma reflexão

mau” com o poder. Ela se justificava numa sociedade dis-

autora nos contempla com as reflexões de Nilo Batista, que

criminológica acadêmica para o surgimento de um novo

ciplinar, como bem definiu Foucault. Mas, numa socieda-

segundo o autor:

especialista: a vítima” (MALAGUTI, 2009, p.25) Tomando

discurso hegemônico.

novamente emprestada as palavras da autora,

de que se encontra sob a égide do Biopoder, torna-se necessário outro discurso, novas verdades. Portanto, para

O discurso do direito penal, que tem a pretensão

que o exercício do poder pudesse continuar existindo

de exercer-se como locução legítima, numa língua

[... ] no Brasil serão os pais e mães das vítimas

num Estado Penal contemporâneo, tornou-se necessário

oficial, está permanentemente produzindo senti-

(brancas, é claro) que darão o tom do debate crimi-

à criação de novos saberes e fazeres sobre a execução de

dos que viabilizem a expansão do sistema penal,

nológico e da mudança das leis penais no sentido

penas. Assim, surge uma nova verdade, um novo discur-

expansão que também se orienta na direção das

de maior ‘rigor’. Essa emocionalidade é estratégica

so, a saber: as Penas Alternativas. E com ele também a

mentalidades e da vida privada (BATISTA, apud

para o processo de expansão de poder punitivo no

produção de novas subjetividades.

Vera Malaguti Batista, 2009, p.18).

mundo contemporâneo (Ibid., p.25).

Mas, que poder é esse que estou falando? O Biopoder, o
qual estabelece um poder sobre a vida, onde seleciona que

desse mundo jovem capitalista, onde o ter cria um novo
ser. Quando cometem um crime considerado gravíssimo,
as pessoas perguntam: onde está o sentido da vida para
essa pessoa? Lhes respondo: no ter para “ser Mormaii”
ou um “ser Billabong”.
Questões contemporâneas como essas que marcam
a vida dos jovens atuais precisam ser discutidas de forma
mais profunda, sem falsas ideologias. A mídia distorce e
torce para que matérias jornalísticas com este conteúdo
aconteça para a glória do poder hegemônico. Usando-se de
um discurso que luta contra a criminalidade, discurso este
que produz verdades, na perspectiva de Foucault, a mídia
mantém a estrutura de controle social desigual, intacta e
cada vez mais forte.
Nesta perspectiva do poder contemporâneo, entendido
como Biopoder, a pergunta acima: “onde está o sentido da
vida para esses jovens que cometem esses crimes considerados bárbaros”, os quais são, não esquecendo, em sua maioria, pertencentes a uma classe social baixa e negros, deve
ser pensada, segundo Pelbart (2003), numa relação que considere capital e vida, controle e desejo, política e produção
de subjetividade. Ainda, conforme o autor, “vida”, sendo entendida numa dimensão mais ampla que a biológica, como
inteligência, afeto, desejo.
Assim, conforme coloca Cristiane Barreto: “A criminalização e patologização dos adolescentes servem de

Assim, este discurso penal, que está apoiado nessa

Como reflexo dessa emocionalidade, temos hoje, como

“vidas, em nomes de outras vidas, podem e devem ser ma-

paradigma para pensarmos que toda a discussão em tor-

herança jurídico-penal inquisitora, tem como base o dog-

grande discussão nos veículos de comunicação, a redução da

nipuladas, descartadas, monitoradas, encarceradas, podem

no da violência urbana articula, nos seus meandros, uma

matismo penal, onde tudo que escapa a estes dogmas é vis-

idade penal. Essa discussão surgiu a partir de crimes sen-

ter seus chamados direitos suspensos e, mesmo, elimina-

especificidade de nossa época” (BARRETO, 2012, p. 40).

to e enquadrado como criminalizado. Logo, não há espaço

do cometidos por pessoas menores de 18 anos. Pergunto:

dos” (COIMBRA, 2009, p.84).

Compreendemos nesse sentido, que são as «invenções»

para o diferente, não há consenso. Nessa perspectiva,

quem são estes jovens? Será que seus atos são meramente

Assim, compreendemos que com as Penas Alterna-

que Foucault se refere, ou seja, as novas engenharias do

Nilo Batista, nos mostra que os “mecanismos sobrevivem

escolhas feitas por eles? Estudos têm demonstrado que es-

tivas surge um novo sujeito infrator. Conforme coloca

poder. Assim, podemos pensar que todo o aparato do sis-

e se agudizam em determinadas conjunturas políticas”,

ses jovens infratores têm sido atravessados por questões

Foucault (2002):

tema penal é uma invenção para a manutenção da ordem,

onde há uma “oposição entre a ordem política virtuosa e o

sociais muito complexas e são reflexos de uma subjetivida-

necessária ao poder hegemônico.

caos infracional”. Assim, no combate ao crime é utilizado

de construída para os nossos jovens que se adéqua a uma

[...] como se dá, através da história, a constituição

o extermínio contra o “injusto que ameaça”. O discurso,

sociedade de consumo (BAUMAN, 2008): “precisam” ter o

de um sujeito que não é dado definitivamente, que

ora produzido, é aquele dispensado ao herege, qual seja,

boné, a bermuda, a camiseta, entre outras vestimentas para
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Nos estudos históricos realizados por Focault (1987),

Considerações Finais

SISTEMA PENAL

Referências Bibliográficas:

vemos que a pena de prisão como sansão é uma especificidade de uma época. A violação à lei era interpretada como

Conforme colocado no início do artigo, a presente pro-

desobediência à vontade do rei, sendo punida a pessoa em

posta tem como objetivo mexer, vasculhar, sair do que é

praça pública. Não havia, portanto, a noção de “infração”.

dado e posto para, então, construir novas possibilidades,

Os litígios entre as pessoas eram resolvidos entre elas e no

“descolonizar o pensamento” para a possibilidade de novas

máximo havia a noção de “dano”. Com a criação da figura

ideias e novos olhares. A isso, chamo de reflexões. Nesse

do Procurador que surgiu no século XII, surgem duas novas

sentido, chamo a atenção para um atendimento realizado

invenções, a noção de “infração” e a noção de “culpa”. O pro-

na Vara de Penas e Medidas Alternativas de Vitória-ES, um

curador, sendo o representante do soberano, ao dizer que se

entre tantos outros, que tenho acompanhado diariamente,

sentia também lesado, ampliou a noção de ofensa individu-

no meu fazer psicológico. As narrativas que tenho escutado

al, agora como violação à ordem, à lei, à sociedade, enfim, ao

vem me causado desconforto, uma vez que percebo em seus

Estado. Não era mais uma pessoa que estava sendo lesada- o

discursos verdades que não foram construídas por eles, mas

Rei, mas um todo: a sociedade, o Estado. Com isso, compre-

reprodução de um poder hegemônico que fabrica verdades

endemos que “o poder muda de figura, amplia seu alcance,

necessárias à sua manutenção, produzindo assim, o que po-

penetração e intensidade” (PELBART, 2003).

demos chamar de subjetividades criminalizantes.

E as Penas Alternativas, para que servem? Para que

Espero com esse artigo ter podido contribuir com as re-

vieram? Com certeza mais uma engenharia do poder. No

flexões na área do sistema jurídico-penal. Entendendo esse

sentido jurídico a pena alternativa é considerada menos

como fazendo parte de um sistema de forças que interagem

maléfica do que a pena de prisão. No que se refere à perda da

e criam subjetividades ou modos de existências que acabam

liberdade, sim, mas no que se refere a continuar o processo
de exclusão e punição no seu sentido estrito, não.
O sistema penal, em sua essência, assenta-se nas idéias
de pena, castigo, punição e afastamento do convívio social.
Essa é sua base e ideologia. Uma ideologia moral, como já
foi dita, que estabelece e divide as pessoas entre boas e más,
criando a figura de bode expiatório, conforme coloca Maria
Lúcia Karam. Nas palavras da autora:

BARRETO, Cristiane. Adolescência em fraturas. Diálogos, Revista do Conselho Federal de Psicologia/ CFP, ano 9, n° 8, outubro, 2012, p.40-44.
BAUMAN, Z. Vida para consumo: transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
BATISTA, Vera Malaguti. Novas funções do cárcere no Brasil contemporâneo. In: OLIVEIRA, Rodrigo T.; MATTOS, Virgilio,
D. (Org.) Estudos de Execução Criminal – Direito e Psicologia. Belo Horizonte: TJMG/CRP, 2009.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas. 3° ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
COIMBRA, Cecília. Modalidades de aprisionamento: Processos de subjetivação contemporâneos e poder punitivo. In: OLIVEIRA, Rodrigo T.; MATTOS, Virgilio, D. (Org.) Estudos de Execução Criminal – Direito e Psicologia. Belo Horizonte: TJMG/
CRP, 2009.
FOCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987.
__________. As Verdades e as Formas Jurídicas. 3°ed. Rio de Janeiro: NAU, 2002.
__________. A Ordem do Discurso. Aula Inaugural no Collège de France. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. 23°ed.
São Paulo: Edições Loyol, 2013.
KARAM, Maria Lúcia. Estado Penal, novo inimigo interno e totalitarismo. In: OLIVEIRA, Rodrigo T.; MATTOS, Virgilio, D.
(Org.) Estudos de Execução Criminal – Direito e Psicologia. Belo Horizonte: TJMG/CRP, 2009.

ais, mas, que na verdade são construções de um sistema

MACHADO, Leila Domingues. Subjetividades Contemporâneas. In: BARROS, Maria Elizabeth B. (Org.). Psicologia: Questões
Contemporâneas. Vitória, EDUFES, 1999.

econômico-político-social determinado.

PELBART, Peter Pál. Império e Biopotencia. In: Vida Capital: Ensaios de Biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003.

sendo incorporadas como formas de expressões individu-

Enquanto profissional de Psicologia, proponho a
pensar essas subjetividades contemporâneas como territórios existenciais que podem se tornar mapas, fechados
às transformações ou cartografias, abertos a possíveis
formas de existir. Essas subjetividades possuem “modos
de subjetivação”, os quais, “referem-se à própria força das

A necessidade de criação de “bodes expiatórios”

transformações, ao devir, ao intempestivo, aos processos

remonta aos tempos mais distantes, mas é tanto

de dissolução das formas dadas e cristalizadas, uma es-

maior quanto mais complexas as formações sociais

pécie de movimento ‘instituinte’ que, ao se instituir, ao

e quanto mais profundos os desequilíbrios econô-

configurar um território, assumiria uma dada forma-sub-

micos e sociais nelas gerados.

jetividade” (MACHADO, 1999, p. 212).

A identificação do “criminoso” em indivíduos iso-

tóricos, tendo com a história uma relação de processualida-

lados e facilmente reconhecíveis produz uma sen-

de, assim, engendrando novas formas de existir. Conforme

sação de alívio. O “criminoso” é o outro. Quem não

coloca Foulcault, o poder não é dado, é um exercício e como

é processado ou condenado vive uma consequente

tal, pode ser exercido por todos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Vara de Execuções Penais. Manual da Central de Penas e Medidas
Alternativas. Vitória, março, 2006.
Sites acessados:
Portal Brasil: http://www.brasil.gov.br (acessado em 26/04/2015)

Podemos dizer que esses modos de subjetivação são his-

sensação de inocência. A imposição da pena a um

Portanto, temos que pensar que práticas são essas que

apontado responsável pela prática de um crime

estamos produzindo em nosso fazer profissional, práticas

funciona como a “absolvição” de todosos não se-

libertárias que potencialize novas formas de existências

lecionados pelo sistema penal, que, assim, podem

ou práticas que reforçam e mantém o poder hegemônico

comodamente se autointitular “cidadãos de bem”,

em seus discursos e verdades construídas. Nessa pers-

diferentes e contrapostos ao “criminoso”, ao “deli-

pectiva, compartilho com Machado (Ibid., p. 227) quando

quente”, ao “mau” (KARAM, 2009, p. 128).

pontua que é “importante problematizar a atualidade, indicando os exercícios de poder que se pretendem sobera-

Portanto, indiferente do adjetivo, pena privativa de

nos e que produzem servidão”.

liberdade ou pena alternativa, verifica-se que ambas são
construções, ou conforme coloca Foucault, invenções do poder hegemônico, o qual necessita criar a figura do “inimigo
interno” para selecionar quem fará parte do sistema penal,
quem será o criminoso, o delinquente, o mau.
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RESSOCIALIZAÇÃO OU SEGREGAÇÃO SOCIAL:
REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO
Madson Gonçalves da Silva1 e Suellen Nunes da Silva2
EIXO TEMÁTICO – SISTEMA PENAL

so, como forma de ensinar o que não se deve fazer. A pena

há finalidade se as mudanças nesses aspectos não saírem do

possui sentido mais profundo e carrega vários elementos,

combate aos efeitos. É necessário um emprego de medidas

dentre os quais se destaca o papel de ressocializar.

no sentido de combater as causas dessas mazelas, dizer que

O sistema de Justiça Criminal – e em particular a Exe-

se ressocializa apenas pelo fim que se propõe o sistema pu-

cução Penal – utilizado como ferramenta pela sociedade

nitivo, não quer dizer que o objetivo é realmente alcançado.

serve, portanto, como elemento ressocializador do crimi-

Dessa forma, fica evidente que existem falhas estrutu-

noso. Seu dever precípuo é, ao fim dos processos pelos quais

rais no sistema punitivo, uma vez que boa parte dos alcan-

passam os criminosos, torná-los aptos para a vivência em

çados por esse sistema não são de fato ressocializados, mas

sociedade novamente.

permanecem à margem da sociedade e “criminalizados”.

Então, deve-se partir do princípio de que a socieda-

Pastana, no mesmo sentido que Neto, contesta que o

O presente artigo discute acerca da ressocialização pretendida com a pena de prisão,

de está correta e o criminoso errado. Logo, a maioria está

intuito de ressocializar com a prisão, na verdade, funciona

propõe uma reflexão crítica sobre a temática da reintegração social versus segregação,

correta, e alguns poucos, errados. A sociedade, portanto, é

como reforço da criminalidade. Pastana afirma que

para aqueles alcançados pelo Sistema Punitivo. Apresenta, sucintamente, os pressupos-

detentora de toda legitimidade para punir, aplica aos crimi-

tos dessa ressocialização, bem como seus limites, elencando que a pena de prisão abarca
vários elementos em sua composição, dos quais, destaca-se, o papel de reintegração do
apenado à sociedade. Traz à baila o real papel das penas alternativas ao encarceramento.
Propõe, contudo, que tais alternativas ao encarceramento têm funcionado mais como

nosos suas devidas punições, com a intenção de reeducá-los

[...] nossa Justiça penal esta impregnada da ideia de

e reintroduzí-los na mesma sociedade que prejudicaram ou-

encarcerar, mesmo que isso não tenha reflexos na

trora. O grande ponto é corrigir o indivíduo.

diminuição da criminalidade. Ao contrário, nosso

A discussão sobre ressocialização se desenvolve em tor-

sistema prisional, tradicionalmente degradante e

de Justiça Criminal brasileiro. Considera, como variável, a Lei de Execução Penal demons-

no da seguinte questão: a sociedade pode não ser tão “ordei-

estigmatizante, serve mais como ponto de reunião,

trando que o objetivo para o qual esse dispositivo foi criado não produz os efeitos espe-

ra, pacífica” e justa como se apresenta. Se ela não é ordeira e

organização e difusão da criminalidade em larga

rados. Ainda, sob a perspectiva estrutural-funcionalista, sugere uma reflexão de que a

justa como se apresenta, não poderia assumir a responsabi-

escala. (PASTANA, 2009, p. 177)

“penas acessórias” que substitutivos penais, reforçando o caráter punitivista do Sistema

prisão mais estigmatiza que reintegra o apenado, pois a instituição que deveria cumprir
o papel de “recuperar” o criminoso, acaba por criminalizá-lo ainda mais.
Palavras-chave: Ressocialização, Segregação, Prisão, Penas alternativas.

1 Introdução

lidade de regular e definir quais comportamentos são aceitáveis e quais não são, tampouco, quais comportamentos

A aplicação da pena de prisão com o objetivo de ressocia-

são criminosos e quais os procedimentos para “tratá-los”

lizar o apenado é um contrassenso, para não dizer um para-

e “recuperá-los”. Dessa forma, os indivíduos têm sido “res-

doxo, no qual para se recuperar o indivíduo, deve-se isolá-lo

socializados” por uma sociedade injusta, sendo reinseridos

da sociedade, junto com outros detentos, promovendo uma

nessa mesma sociedade. Moysés Pinto Neto menciona algu-

academia do crime, um “clube” de marginalizados e crimina-

mas considerações importantes sobre a campanha do Con-

lizados – e insatisfeitos – alvos do simbolismo do sistema pe-

selho Nacional de Justiça acerca das medidas alternativas:

nal. Ainda, é uma questão paradoxal porque a mesma sociedade que em suas definições diferenciam os comportamentos

A prisão funciona como representação do objetivo de ressocialização do apenado, ou seja, um meio para reintroduzi-lo
à sociedade. Neste artigo, pretende-se mostrar que, embora seja esse seu fim declarado, para muitos, tem funcionado como

[...] ela pressupõe pelo menos três coisas difíceis de

esperados, dos comportamentos desviantes, é a mesma que

fator gerador de segregação social. Compreende-se, portanto, que o objetivo da aplicação da prisão é alcançado, efetivamen-

acreditar: 1) que uma pessoa possa sair do sistema

financia a suposta ressocialização. Segundo Paixão,

te, em poucos casos.

carcerário – uma verdadeira rede de instituições

Acredita-se que em havendo uma ressocialização a ser feita, ela tem sido de forma superficial, insuficiente, não alcançando

criminosas que mais reforça do que desconstitui o

[...] a penitenciária é a instituição do paradoxo.

o objetivo. Assim, será abordado sobre alguns pressupostos da reintegração, mostrando que a pena não pode ser tratada sim-

status criminal, como a Criminologia não cansa de

Cidadãos honestos, trabalhadores, disciplinados

plesmente como mero elemento de justiça, como reação a comportamentos desviantes, mas precisa cumprir o seu real papel.

mostrar – “ressocializada”; 2) que indivíduos envol-

e vítimas potenciais (e porque não reais?) da cri-

Deve-se chegar à compreensão de que não é possível resolver o problema da criminalidade se a maior parte dos que

vidos, por exemplo, no tráfico de drogas, tenham

minalidade devem financiar, como contribuintes,

cometem os crimes não passar pelo processo de ressocialização. Cabe ressaltar, nesse ponto, que o referido processo torna-

interesse em ocupar papel “subalterno” que já recu-

organizações que abrigam seus agressores, por sua

se relativo se a sociedade não prioriza valores considerados justos e, se de fato, não seria a própria sociedade a, também,

saram de antemão quando entraram para a carreira

vez isolados da sociedade, para que se ressociali-

encarar um processo de “ressocialização”. Discute-se, ainda, a respeito dos seus limites, trazendo, dessa maneira, à compre-

criminal (diga-se de passagem que isso tem íntima

zem e se credenciem a habita-la competentemente.

ensão que, muitas vezes, o sistema penal marca, estigmatiza e dificulta a reinserção do apenado à sociedade, reforçando a

conexão com a forma como o Brasil lida com certas

(PAIXÃO, 1987, p. 21)

segregação social. Por último, apresentam-se algumas medidas alternativas e alguns dificultadores que surgem na tentativa

profissões por sua estrutura Casa Grande/ Senza-

de substituir as penas de prisão por essas medidas.

la); 3) que esses indivíduos sejam “poucos socializa-

Assim, se existe uma ressocialização a ser implementa-

dos”, ou seja, a sociedade é maravilhosamente “or-

da, ela vem sendo tecida sob um paradigma de segregação

deira” e pacífica, contrastando com indivíduos em

social, e não de reintrodução do apenado à sociedade. En-

déficit que perturbam essa ordem. (NETO, 2011)

tende-se que o processo de ressocializar tem sido realizado

O presente estudo parte de uma perspectiva estrutural-funcionalista e fundamenta-se na Criminologia crítica como
marco teórico.

de maneira superficial, como válvula de escape, de forma

2 Os pressupostos da ressocialização
Quando se trata a respeito de apenados, ou seja, dos que receberam o encarceramento como punição pelo seu comportamento criminoso, é levantada a questão do que se objetiva com essa pena. Ela não pode servir meramente como elemento
de justiça, como ação de uma sociedade lesada que busca equilíbrio, tampouco, como resposta ao comportamento crimino-

A Criminologia aponta vários elementos que influen-

a apresentar que algo tem sido feito, no entanto, não há

ciam a prática criminosa, dentre os quais, se destaca o

compromisso algum com a solução do problema do encar-

desemprego, a desigualdade social e a baixa escolaridade.

ceramento. Existe uma ressocialização, de fato, a ser feita,

Pode-se refletir que se o indivíduo a ser ressocializado é

pois a existente não tem sido realizada de forma eficaz, mas

“tratado” e reinserido nessa mesma sociedade que colabo-

superficial e equivocada em muitos aspectos.

rou para o comportamento criminoso anterior, sendo que
1 Mestrando em História Social das Relações Políticas – UFES, Especialista em Educação em Direitos Humanos – CESAP, Bacharel em Ciências Militares, ênfase em Defesa
Social, pela APM-PMMG – UEMG, Bacharel em Teologia – FUV. Pesquisador do Laboratório de Estudos do Movimento Migratório, LEMM-UFES. Email: madujazz@
hotmail.com. Telefone: (27) 998704931.

essa sociedade permanece na mesma situação – ou seja, pro-

2 Bacharel em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Espírito Santo.

colaridade – a finalidade de ressocialização é frustrada. Não
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a atuação penal é a noção de emergência, entendida

cançada pela Justiça Penal desdobra-se em criminalização e

essas condições não fossem satisfeitas, o apenado não teria

nos eficaz. É importante mencionar que a construção des-

como um momento excepcional a exigir “uma res-

o processo de segregação social é reforçado através da pena

motivo de se recuperar, afinal, já está bem socializado, le-

se novo modelo de punir possui

posta pronta e imediata, que deve durar enquanto

de prisão. Assim, o que se realiza com a pena de prisão só re-

vando-se em conta os padrões da sociedade vigente.

o estado emergencial perdure” (Beck, 2004, p. 95)

força o paradigma da segregação social. A prisão, nem sem-

Nesse sentido, cabe afirmar que há uma aparência de

[...] características diversas daquelas necessárias

(sic). Aqui não cabe nenhum objetivo educador,

pre, funciona como aparato de ressocialização e reintrodu-

que algo é feito – uma representação mais simbólica, do

para o sistema prisional, assim como há diferenças

reformador ou disciplinador, apenas o isolamen-

ção do apenado à sociedade. A prática punitivista expressa

que de fato. Assim, as medidas efetivas tornam-se inefica-

entre os gestores de cada política – de penas e me-

to e exclusão. Assim, imbuída do compromisso de

em nosso sistema punitivo só reforça essa segregação social.

zes, pois não há como combater os efeitos se, apenas, uma

didas alternativas e pena de prisão – que são perfis

extirpar o crime, nossa Justiça penal luta contra a

Ainda, Magalhães diz que:

pequena parcela daqueles que assumem o comportamento

distintos, considerados até mesmo inconciliáveis

criminoso são tratados pelo sistema penal. Não há como

no nível de execução [...], [pois], [...] as penas e me-

[...] afirmar que a sujeição criminal, como um pro-

resolver o problema de criminalidade se a maioria não pas-

didas alternativas estão centradas em bases muito

cesso que atribui ao sujeito os elementos de diferen-

sa pelo processo de ressocialização – e aqui, pura panacéia

distintas das da privação de liberdade (BRASIL,

ciação individual que explicariam a sua propensão

– uma vez que o problema não é de ordem individual, mas

2010, p. 18-39).

para a prática de atividades criminosas e que exi-

social. Ainda que o problema fosse de ordem individual,

Há uma contradição entre a idealização de como o pro-

giriam a vigilância seletiva, completa-se quando o

aqueles que são alcançados pela execução penal, dentro do

cesso de ressocialização deveria funcionar e como ele re-

próprio sujeito, de uma forma ou de outra, incorpo-

Sistema de Justiça Criminal, seriam poucos. Mas o fato é

almente funciona. Se a ideia é tornar novamente um ente

ra ou se identifica com a caracterização que lhe foi

que esses “alcançados” o são para apresentar que algo é

parte do corpo social, não é possível alcançar esse objetivo

imposta. A partir do momento em que reconhece,

feito, como uma forma de projetar no indivíduo um proble-

excluindo-o do processo. Pastana, ainda, sustenta que

identifica-se ou põe em prática a caracterização de

ma que é mais profundo – um problema de ordem social.

„sujeito criminoso‟, o agente de práticas criminais

Os que são “alcançados” somam-se ao rol dos que são se-

passa a participar ativamente da cerimônia publica

gregados e estigmatizados.

impunidade aniquilando, quando possível, o criminoso. (PASTANA, 2009, p. 155)
3 Os limites da ressocialização

[...] o controle social empregado pela Justiça penal
brasileira, sob a aparência de neutralidade e revestido da aura democrática, representa, na realidade,
uma violência institucional arbitrária diluída na
banalização da desigualdade e reforçada na seletividade da punição e consequente aniquilação do
transgressor (PASTANA, 2009, p. 157).
O processo, portanto, se torna inverso: ao invés de ressocializar o criminoso, criminaliza-se o alcançado pelo sistema
penal, estigmatizando-o, permanentemente, e dificultando
sua reintrodução no meio social. Magalhães aponta que:
Condições relativas a variáveis como situação socioeconômica, cor, faixa etária, gênero, religião,
escolaridade e emprego passam a ser utilizadas
socialmente para caracterizar os indivíduos suspeitos. O resultado é a incriminação preventiva
de certos tipos de agentes com base nas características sociais que lhes são atribuídas. A ampliação da sujeição realiza o que Coelho3 chama de
“criminalização da marginalidade”. A partir do
momento em que o marginalizado é visto como
um criminoso em potencial, os mecanismos legais (polícia e tribunais, principalmente) são
acionados contra ele, pouco importando o que ele
efetivamente faz ou deixa de fazer (2005, apud
MAGALHÃES, 2006, p. 191).
O trecho supracitado reforça a ideia de que esse processo de segregação social inicia-se antes do encarceramento,
com bases em variáveis subjetivas. Toda marginalização al-

que, por meio da imposição seletiva da lei, promove
a definição e o estabelecimento de seu contrário:

moral coletiva (MAGALHÃES, 2006, p. 205).

Lucia Karan:
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Justiça trazia uma mensagem que sobre as penas alternapunir menos, mas punir melhor”. Tais penas alternativas

porque os dados disponíveis não permitem um estudo aprofundado. Em primeiro lugar, deve ser considerada a função
pedagógica da pena, no entanto, falta precisão se a medituições responsáveis pelo seu cumprimento é que devem
aprofundamento maior sobre qual o significado desse termo “pedagógico”.
Quanto à educação, como ferramenta ajustada à medidas alternativas, pode-se dizer que, segundo Brasil,

poderiam ser uma solução, ainda que parcial, para esses
efeitos segregacionistas das penas privativas de liberdade.

[...] diversas experiências no campo da educação

[...] seleção de indivíduos que, processados e con-

As penas e medidas alternativas, de certa maneira, são

têm sido levadas a efeito. Não raro, réus condena-

denados, vão ser demonizados e etiquetados como

empregadas em casos de crimes com menor potencial ofen-

dos a penas e alternativas ou suspensão condicio-

“criminosos‟ – assim cumprindo o papel do “outro”,

sivo. Cabe ressaltar que as penas restritivas de direito já

nal do processo são encaminhados para alfabetiza-

do “mau”, do “perigoso” – necessariamente se faz de

haviam sido inseridas no Código Penal, nos anos de 1980,

ção, conclusão de ensino fundamental ou médio ou

forma preferencial entre os mais vulneráveis, entre

e as Leis n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e n° 9.714, de

mesmo para cursos técnicos. [...] essa articulação é

os desprovidos de poder, entre os marginalizados e

25 de novembro de 19984 ampliaram as possibilidades de

importante como forma de prevenção à crimina-

excluídos (KARAN, 2006).

aplicação. Entrementes, apenas na última década é que al-

lidade, pois proporcionaria atuação para enfren-

guns resultados puderam ser apresentados nesse sentido5.

tar fatores que aumentam o risco de reincidência

Existe uma superficialidade no que se refere à ressocialização: primeiro, porque de fato o objetivo precípuo da
pena de prisão – de “consertar” – é descartado; segundo,
porque os alvos alcançados pelo sistema são superficiais.
Destarte, apenas uma pequena parcela é introduzida no
processo de “recuperação”, sendo assim, pouco se pode esperar na produção dos efeitos almejados.
Outra questão importante nesse mitte seria a referência para afirmar se a ressocialização foi alcançada. Ainda,
se de fato existem critérios para mencionar que tal objetivo

Algumas dificuldades de aplicação das medidas alter-

que assumem comportamentos criminosos são pouco socializados. Esse entendimento, no entanto, torna-se relativo,
pois como aponta Neto, muitos valores estão invertidos.
Ressocializar poderia, também, se traduzir em ensinar um
so. Dessa maneira, ele poderia ser reintroduzido, se esses
valores fossem relevados pela sociedade. Entretanto, caso
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(BRASIL, 2010, p. 26).

nativas puderam ser apontadas, no sentido de “atrasar”
o emprego do “novo método”, desde o local da aplicação
das penas; a criação dos tribunais específicos (especializados) – com responsabilidades de aplicação das penas; a
recente Lei 9.099; a questão do monitoramento e fiscalização do cumprimento das medidas; até a mentalidade dos
magistrados – que traduziam a cultura de encarceramento
da nossa sociedade. Segundo Corrêa6, essa ideia atribui à
sanção de medida alternativa como algo menos sério, me-

tenha sido alcançado. Vê-se que há um entendimento que os

trabalho digno ao apenado, ensinar disciplina e compromis3 COELHO, E. C. A criminalização da marginalidade e a marginalização da
criminalidade. In: Coelho, E. C. A oficina do Diabo e outros estudos sobre
criminalidade. Rio de Janeiro: Record, 2005.

ou geral, como é o caso da função da pena de prisão, isso

atribuir tal caráter à pena. Segundo Brasil, é necessário um
Recentemente, a campanha do Conselho Nacional de
tivas, dizendo que a finalidade dessas penas era a de “não

Então, é importante trazer à tona as palavras de Maria

afirmar que possui caráter retributivo, preventivo especial

da alternativa já carrega em si esse caráter, ou se as insti4 Alternativas ao encarceramento

o sujeito correto e cumpridor de seus deveres, que
realiza em sua conduta as expectativas da ordem

Sobre a função da pena e medida alternativa é consenso que se trata de uma forma de sanção, mas não se pode

A boa intenção apresentada mostra alternativas, no
entanto, de boas intenções o sistema punitivo também parece estar cheio. Isso, porque algumas discussões podem ser
levantadas para o modelo de execução supracitado, dentre
as quais: serviços sociais, como o de educação, devem estar
disponíveis a todos, não sendo necessário o cometimento de
crimes para que essa política possa alcançar os autores dos
delitos – esses benefícios devem ser relevados como caráter
preventivo, sendo proporcionados, também, à população

4 A Lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e
dá outras providências, e a 9.714/98, que Altera dispositivos do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (trata das penas restritivas de
direito).

não criminalizada; o acompanhamento e assistência às ví-

5 A Publicação: “10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas”, do
Ministério da Justiça do Brasil, trata sobre os elementos dessas penas.

cuidado às vulnerabilidades das vítimas e; o perigo da me-

6 Ivo da Motta Azevedo Corrêa, Diretor de Políticas Penitenciárias entre 2006 e
2007. Citado em “10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas”,
p. 28.

caráter de responsabilização que é trazido junto com a apli-
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timas – não faria sentido nenhum uma série de “benefícios”
e “facilidades” para os autores de crimes em detrimento do
tamorfose do autor do delito em vítima social, eliminando o
cação da medida.
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SISTEMA PENAL

Brasil afirma que as sanções de natureza não pri-

contrário, para alargar a ação do estado e contribuir para

[...], no entanto, é reconhecido que a tendência

[...]

vativa de liberdade já superaram as de prisão. Porém, é

a criminalização de condutas que antes eram tratadas de

no campo do controle penal é sua ampliação [das

Art. 3° Ao condenado e ao internado serão assegu-

necessário relevar a importância do cuidado com os parâ-

outro modo, ampliando, dessa forma, a rede de controle pe-

medidas alternativas], de forma que evitar que as

rados todos os direitos não atingidos pela senten-

metros de comparação. A ausência de uma metodologia a

nal” (BRASIL, 2010, p. 32).

sanções não privativas de liberdade se tornem um

ça ou pela lei.

ser empregada proporcionaria distorções nas estatísticas

Azevedo7 suscita um possível problema:

verdadeiras. Para comprovar tal questão, basta mencionar o parâmetro encontrado para contabilização de cada

Sob a aparência de reforma humanitária, a expan-

uma: “no caso da prisão, o dado refere-se às penas em

são dos “substitutivos penais” sem a necessária

execução e, no caso das sanções alternativas, às penas

disciplina legal e sem adequado planejamento para

cujo cumprimento fora iniciado”. Outro elemento, que
interfere diretamente nessa contabilização, é o entendimento de que, se aqueles alcançados pela transação penal
ou suspensão condicional do processo, não são incluídos
na contagem pela ausência de culpa, ou se são inseridos,
uma vez que, “as medidas alternativas, por constituírem
sanção estatal e solucionarem conflito de natureza penal, não podem ser ignoradas nessa contabilidade”.
As medidas alternativas devem ser entendidas como
sanção que “não implica a privação de liberdade”. No entanto, conforme apresentado anteriormente, essas medidas
têm sido interpretadas como agregadas à prisão, e não como
alternativa. Tal questão deve ser trabalhada, pois devido à
demora dos procedimentos, muitos presos provisoriamente
acabam por cumprir penas alternativas, ou seja, cumprem,
de certa maneira, penas privativas de liberdade e, posteriormente, as penas de medidas alternativas. Logo, as penas são
aumentadas ao invés de substituídas.
É que se identificou que a prisão provisória acontece especialmente porque, em alguns casos, o sistema de justiça demora a fazer a analise do cabimento da manutenção da prisão em flagrante, de modo
que as pessoas permanecem presas sem qualquer
motivação judicial, por simples inércia. [...] o uso da
prisão provisória em casos de réus sujeitos às penas
e medidas alternativas é um grave problema a ser
enfrentado, não só porque o uso da cautelar deve

movimento contrário ao da descriminalização e fazer com que elas sejam mecanismo real da redução

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção

do encarceramento, deve ser esforço continuo[...].

de natureza racial, social, religiosa ou política

(BRASIL, 2010, p. 34)

(BRASIL, 1984).

viabilizar sua aplicação e fiscalização, pode signifi-

Um comprometimento sério dos poderes do estado, ór-

Apesar da positivação elencada pelo Estado, verifi-

car uma nova fase de exasperação das penas, sob a

gãos públicos e instituições com as políticas voltadas para

ca-se que pouco tem sido cumprido nesse sentido. Muitas

desculpa da necessidade de resultados mais efica-

sanções com esse caráter (pedagógico) apontariam para o

questões foram construídas afirmando o caráter simbólico

zes no combate à criminalidade. (AZEVEDO, 2005,

intento da redução dos níveis de controle punitivo.

da intervenção do Estado através de seu sistema punitivo.

apud BRASIL, 2010, p. 32)
Apesar do aumento das sanções de medidas alternativas, segundo o Ministério da Justiça, não se observou a
redução do número de presos no país. Castilho8 (2010, apud
BRASIL, 2010, p. 33) argumenta que:
A experiência brasileira na implementação de uma
política nacional de penas e medidas alternativas
à prisão apresenta resultados bem sucedidos em
aumentar o controle punitivo e na forma como
monitorar a sua aplicação, mas não reduziu a superlotação, que era o seu objetivo declarado. portanto, a questão central a ser discutido no Brasil
e em outros países é a crescente demanda de criminalização e encarceramento. Uma vez limitada
a intervenção penal e restrições simultaneamente
retirado sobre o uso de alternativas à prisão, a experiência brasileira na execução de penas e medidas alternativas podem servir como uma referência
positiva à sua aplicação aos clientes atuais do cár-

Por fim, recentemente, as penas e medidas alternativas

Assim, o tratamento que se dá à LEP apenas reforça a cons-

não só tem se mostrado como ferramenta paralela para a

trução e consolidação do “mito da ord10”. Segundo Marques

redução do controle punitivo, como também, segundo Bra-

Júnior, ela “tem um sentido simbólico mais amplo do que os

sil, os réus sancionados às penas não privativas de liber-

limites definidos pelas regras positivadas no ordenamento

dade que foram beneficiados com a suspensão condicional

jurídico” (MARQUES JÚNIOR, 2009, p. 146).

do processo apresentaram índices de reincidência muito

Segundo estudo realizado pelo autor supracitado, a LEP

inferiores aos que foram alcançados por uma condenação

não tem sido cumprida integralmente, “as escolhas dentro

penal. Os que tiveram suspensão condicional do processo

da moldura afastam-se da realidade carcerária, valorizando

apresentaram índices abaixo dos 25% enquanto os conde-

os atos de condenação penal, ao mesmo tempo em que justi-

nados às penas de prisão tiveram índices próximos aos 50%.

ficam o não cumprimento integral das condições de execu-

Destaca-se, ainda, nesse caso,

A LEP possui três objetivos principais: garantir o “bem
[...] que o número de cumprimento de medidas

-estar” do condenado; a classificação do indivíduo e a indi-

aplicadas na suspensão processual foi significati-

vidualização da pena e; a assistência necessária enquanto

vamente superior à encontrada para os réus con-

condenado (MARQUES JUNIOR, 2009, 148). Nesse sentido,

denados. [...] Uma explicação possível para esse
comportamento, [...] é o fato de que, na suspensão
condicional do processo, a sentença não é pública,
ou seja, o réu pode obter o “nada consta” e, além
disso, mantém o status de réu primário. Assim, o
efeito estigmatizador do processo penal é atenuado. [...] É de se ressaltar, ainda, que a suspensão

cere, efetivamente alcançar o objetivo de reduzir o

condicional do processo foi, entre os institutos que

taxa de encarceramento.9

permitem a aplicação de sanção diversa da privação
de liberdade, o que teve maior índice de cumpri-

ser restringir a hipóteses extremas, em principio
incompatíveis com o perfil dos réus sujeitos às pe-

Brasil aponta que, nesse sentido, a banalização

mento, além de ter sua execução iniciada em curto

nas e medidas alternativas, como também porque o

da prisão provisória no país gerou, nos casos das

prazo após o fato. (CASTILHO; BARRETO, 2009,

seu uso interfere nas funções q que as sanções não

penas e medidas alternativas, uma distorção, cujo

apud BRASIL, 2010, p. 39)

privativas de liberdade são destinadas, reduzindo

enfrentamento constitui verdadeira política de de-

o seu potencial de obter resultados positivos nas

sencarceramento,

5 A Lei de Execução Penal

intervenções realizadas (BRASIL, 2010, p. 30-32).
Ainda, pode-se constar que é necessária celeridade
nos processos e procedimentos que visam à aplicação de
sanções não privativas de liberdade. Esse dinamismo se
traduziria em seriedade, reforçando o caráter de sanção
das medidas alternativas e seguridade na garantia da aplicação da lei penal.
A utilização das penas e as medidas alternativas como
estratégia de desencarceramento têm levantado questionamentos acerca da sua finalidade: “se de fato essas alternativas têm servido para reduzir a intervenção penal ou, ao
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ção penal que a própria Lei prevê”.

a Execução Penal deve promover „a integração social
do condenado ou internado, já que adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva
da pena não busca apenas a prevenção, mas também
ahumanização. Objetiva-se, por meio da execução,
punir e humanizar (MARCÃO11,2006,apud MARQUES JÚNIOR,2009, p. 149).
Já prevista na LEP, também, em seu artigo 25, inciso I,
a “orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade”
(BRASIL, 2009, p. 975). Barros diz que “o caráter penal de
vingança do Estado sobre o condenado deve estar limitado
pelos fundamentos jurídicos que objetivam garantir a vida,
a reinserção social e a não-dessocialização (sic) do condenado” (BARROS, 2001, apud MARQUES JÚNIOR, 2009, p.

7 AZEVEDO, Mônica L. Penas Alternativas à Prisão. Os Substitutivos Penais No
Sistema Penal Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2005.
8 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Alternatives do imprisonment in Brazil.
Workshop Strategies and best practices to reduce the prison overcrowding. Panel 2:
Strategies to reduce the prison population in the early stages of „post sentencing
and sentencing‟. Paper apresentado no 12° Congresso das Nações Unidas sobre
prevenção ao crime e justice criminal. Salvador, 2010.
9 No original: The brazilian experience in implementing a national policy for
alternative penalties and measures to prison presents successful results in increasing
punitive control and in the way it monitor their enforcement. but it did not reduced the
overcrowding, which was its stated goal. therefore, the central issue to be discussed in
Brasil and other countries is the growing demand for criminalization and incarceration.
Once limited the penal intervention and concurrently withdrawn restrictions on the
use of alternatives to prison, the brazilian experience in the enforcement of alternative
penalties and measures can serve as a positive reference to its application to current
customers of prisions, effectively reaching the goal of reducing the rate of incarceration.
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A Lei n° 7.210, de 11 de Julho de 1984, Lei de Execução

150). No entanto, há um

Penal (LEP), é o instituto maior quando se trata de sistema punitivo brasileiro. Ela congrega todos os elementos e define as

proporcionar condições para a harmônica integra-

10 O mito da ordem constitui uma ilusão de que medidas são eficazmente
adotadas, contudo, as medidas constituem apenas aparência. Seus efeitos não
produzem o que intentaram. Nas palavras de Magalhães, o mito constitui [...]
metáfora através da qual as pessoas podem reconhecer o seu ambiente como
ordenado e previsível. A condenação regular de transgressores selecionados
configura-se como um ritual em que a concepção de uma natureza e de uma
sociedade ordenada é persistentemente restabelecida como uma visão pública,
consensual e compartilhada sobre o que é real e factual. A anomalia do crime
ameaça a suposta unanimidade de onde as normas derivam sua autoridade. Mas
a punição, ao reconhecer o transgressor como um indivíduo nocivo que contraria
os padrões consensualmente aceitos praticados, restaura a autoridade moral das
normas. (MAGALHÃES, 2006, p. 203)

ção social do condenado e do internado.

11 MARCÃO, R. 2006. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva.

questões possíveis no processo de execução penal, regulando
quais procedimentos devem ser adotados em relação ao condenado para que este seja, mormente, reinserido no meio social.
Art. 1° A execução penal tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e
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descompasso entre a LEP e as condições efetivas

possíveis que levam à punição e ao castigo, enquan-

do sistema carcerário, entre as idéias e os objeti-

to deixa na nota de rodapé as regras de “dever ser”

vos teóricos da pena e o lugar concreto da execução

que imporiam práticas de ressocialização, reedu-

penal, [...] esta [a LEP] não cumpre os objetivos da

cação e de controle efetivo do ambiente carcerário

pena e que o “sistema é feito somente para punir”,

pelo Estado. (MARQUES JÚNIOR, 2009, p. 154)

mas que [ainda] “pune mal e errado” (MARQUES
JÚNIOR, 2009, p. 150).
Segundo pesquisa realizada por Marques Júnior, entre juízes e promotores da cidade de Campinas, São Paulo,
entre os meses de, julho a outubro de 2006, foi apontado
que a LEP é considerada uma lei de “primeiro mundo”, no
entanto, ela não tem aplicação efetiva na realidade de terceiro mundo do Brasil.
Essas afirmações aparecem como elogio, crítica e
evasão. Elogio, pelo caráter de norma ideal que congrega punição, humanidade, ressocialização e reinserção do
preso na sociedade; crítica, por entenderem que é muito
benéfica e branda; e evasão, pela sua inviabilidade prática, econômica e pela responsabilização atribuída ao poder executivo. [...] uma idéia “fora de lugar‟ (MARQUES
JÚNIOR, 2009, 150).
A Operação do Direito, nesse sentido, mais uma vez se
torna simbólica. Na prática, a LEP “’é uma ficção de reeducação’, pois é um lugar de vingança, de sofrimento e de aflição
a alguém, e não cumpre nenhuma função de reeducação,
reestruturação, reabilitação (...)‟” (MARQUES JÚNIOR,
2009, p. 151). Logo, pode-se afirmar que
a realidade brasileira não permite que se atinja o
caráter de ressocialização da pena, e o que existe
é somente o lado punitivo em um contexto imoral.
[...] a instituição os transforma [os condenados] em
animais: Estrutura punitivista tem! Mas a finalidade da pena fica somente na punição, não atingindo
os objetivos de ressocialização ou reinserção social” (MARQUES JÚNIOR, 2009, p. 151).
A citação acima embasa todo contexto de simbolismo
e autoritarismo assumido pelo sistema punitivo brasileiro. Ainda, segundo Marques Júnior, “há uma incapacidade do Executivo em cumprir a LEP”, ou seja: a atuação se
dá nos efeitos, o recrudescimento penal é um elemento
desse simbolismo assumido pelo Estado e apesar de posi-

6 À guisa de conclusão
Algumas alternativas para o cárcere foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas. Segundo Carvalho,
essas medidas descarcerizadoras são muito mais benéficas
que qualquer espécie de encarceramento. No entanto, as
medidas chamadas de substitutivos penais, são vistas e
empregadas como elementos adicionais das penas, servindo como instrumentos de se ampliar e ter o controle social
punitivo, e não como substitutivos que visam reduzir o
impacto do encarceramento.
A forma como os substitutivos penais têm sido utilizados – “composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo, penas restritivas de direito” – não diz
respeito a uma ruptura na cultura e, nos aspectos punitivistas, do nosso Sistema de Justiça Criminal, pelo contrário:
reafirma todo aparato encarcerador extremo dessa política.
Os objetivos desses substitutos são de estabelecer no delinquente uma conscientização de responsabilidade para com
a sociedade e, assim, tornarem-se menores as possibilidades
de reincidência no crime, possibilitando sua ressocialização.
No entanto, aqui no Brasil, a institucionalização das penas e medidas alternativas como substitutos penais à pena
de prisão não diminuiu os níveis de encarceramento, nos
últimos anos, pelo contrário, as taxas de encarceramento,
nas duas últimas décadas, vêm crescendo paulatinamente.
Nesse ponto, a inserção dos substitutivos penais, na forma
que é empregado, contribui para o fortalecimento da estrutura do sistema punitivista tradicional.
Para que funcione efetivamente, os substitutivos penais devem ser realmente maneiras alternativas, e não
agregados à pena de prisão. Essas alternativas deveriam
servir para diminuir alguns efeitos do encarceramento e
estabelecer uma clivagem entre o modelo punitivo tradicional e o das penas alternativas. Ainda, a postura do Congresso Nacional em relação aos projetos de lei indicam um
recrudescimento dos assuntos relacionados ao Sistema de

tivar a legislação a ser cumprida, ela não sai da abstração,

Justiça Criminal, ao invés de uma flexibilização dos dispo-

da teoria - quem afirma o insucesso da aplicação da LEP

sitivos legais em vigor12.

são os próprios magistrados e promotores. Todos esses

Destarte, a forma como nosso Sistema de Justiça Cri-

elementos apontam para o “mito da ordem” e seu estabe-

minal comporta-se reforça o caráter simbólico e ilusório

lecimento no meio social.

de que leis mais severas manifestam um controle eficaz da

Por fim,
da forma como o Direito vem sendo interpretado e
aplicado em relação à Lei de Execuções Penais, há,
sim, Direito, mas “Direito ao contrário”. [...] Encontramos uma prática judicial que explora as regras

150

criminalidade.

12 Frade apresenta alguns dados interessantes em sua tese de doutorado.
Menciona que dos 646 projetos de lei apresentados nos últimos quatro anos no
Congresso Nacional sobre criminalidade, apenas 20 foram no sentido de relaxar
algum tipo penal. Logo, 626 projetos destinavam-se a endurecer as penas, regimes
e restrições. Não sem razão, apenas dois relacionavam-se com a delinquência de
colarinho branco (FRADE, 2007, p. 103).
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A ATUAÇÃO DO CRIAR – CENTRO DE REFERÊNCIA
INTERPROFISSIONAL NA ATENÇÃO A CRIANÇAS E

nambucana, vinculado às Varas de Crimes contra a Criança
e o Adolescente com jurisdição na comarca do Recife.

A violência contra crianças e adolescentes é, pois, uma
das expressões mais agudas da questão social10, revelando-

O presente artigo apresenta, pois, sínteses provisórias

se com mais ênfase nos campos da segurança pública, da jus-

(uma vez que estão em processo de aprofundamento e refle-

tiça e da saúde. Uma rápida análise das demandas apresen-

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA:

xão), oriundas de estudo descritivo, analítico, retrospectivo

tadas em 2014 ao Disque 10011, serviço de recebimento de

e de corte transversal, elaborado a partir dos casos encami-

denúncias da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência

UMA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA PELO JUDICIÁRIO

nhados à equipe do Criar no período de 2008 a 2014. Para a

da República, indica que foram registradas 91.342 denúncias

coleta dos dados aqui expostos foram usadas a análise do-

referentes a crianças e adolescentes, com o relato principal-

PERNAMBUCANO

cumental de autos processuais, dos registros de atendimen-

mente de casos de negligência, violência psicológica, física e

tos, de reuniões e de estudos interprofissionais realizados

sexual. Do total de denúncias, 29% relacionavam-se a violên-

no período aludido.

cias cometidas no nordeste, sendo o estado de Pernambuco o
terceiro mais violento para as crianças e os adolescentes no

Eliane Maria Bezerra1, Gerusa Batinga da Silva Costa2, Iara Raquel do Carmo Nunes

2 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊN-

Guerra3, Liana Schor4, Luciana de Sousa Carvalho5, Maria das Graças de Oliveira Pinto de

CIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ÂM-

Souza6, Patrícia Gonçalves Ferreira7 e Tanany Frederico dos Reis8

BITO DO PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO — A
INTERVENÇÃO DO CRIAR

EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Ao longo das últimas três décadas, vem sendo construída
Resumo: A violência contra crianças e adolescentes é uma das expressões mais agudas
da questão social. Seu enfrentamento demanda a criação de estratégias voltadas à recomposição dos direitos violados desses sujeitos, assim como de mecanismos de responsabilização de quem os tenha transgredido. Nessa perspectiva, o presente artigo tem
como objetivo socializar a experiência de atendimento desenvolvida no âmbito do Poder
Judiciário de Pernambuco a crianças e adolescentes submetidos a situações de violência.

no Brasil uma institucionalidade ético-política e jurídico-formal voltada à defesa e à garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, eminentemente consubstanciada na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o tempo histórico dessa construção coincide
com a emergência das manifestações mais agudas das con-

Palavras-chave: violência contra a criança e o adolescente; poder judiciário; interdisciplinaridade; intersetorialidade.

tradições do capitalismo contemporâneo, as quais dificultam
a efetivação de direitos conquistados e inviabilizam o reconhecimento de outros. Observamos que nesse contexto, o
caminho trilhado pelo Estado brasileiro diante do retorno
da ortodoxia liberal determina para grande parte daqueles

1 INTRODUÇÃO

sujeitos, uma existência caracterizada pela radicalização de

Apesar dos avanços teóricos, práticos e políticos que implicaram no reconhecimento pelo Estado brasileiro de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, a dinâmica da realidade evidencia que persiste a violação dos direitos infanto-adolescentes, o que se agudiza quando consideradas questões de classe, gênero e raça, entre outros determinantes.
Assim, entre as expressões mais evidentes dessas violações  que podem ser configuradas como afrontas aos direitos
humanos dessa população – situam-se as múltiplas violências (física, psicológica, sexual, negligência e abandono) perpetradas contra esses sujeitos. Estas situações exigem a intervenção do Estado para sua cessação, demandando desse modo, a
implementação de políticas, ações e serviços específicos.
Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo socializar a experiência de atendimento interdisciplinar e
intersetorial a crianças e adolescentes vítimas de violência  e as suas famílias  realizado pelo Centro de Referência Interprofissional na Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência da Capital (Criar), serviço auxiliar da justiça per-

1 Mestranda em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco; psicóloga do Tribunal de Justiça de Pernambuco e coordenadora do Criar/TJPE; email: eliane.bezerra@tjpe.
jus.br; telefone: (81) 3181 5993.

desigualdades, que se traduz, entre outros aspectos, na barbarização da vida social e na criminalização da miséria.
Os avanços legais relativos às crianças e aos adolescentes não foram comprometidos apenas por determinantes
socioeconômicos. Assim, a proteção integral devida a esses
sujeitos, bem como o respeito a sua peculiar condição de
pessoas em desenvolvimento também são sistematicamente desconsiderados na medida em que persiste a transgressão do poder-dever de proteção do adulto e a coisificação da
infância, situações que se traduzem, entre outras manifestações, na submissão daqueles sujeitos a múltiplas situações de violência, inclusive sexual9.

8 Mestranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco; assistente social do Tribunal de Justiça de
Pernambuco; email: tanany.reis@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.

9 A violência sexual pode ser definida como qualquer contato ou interação
entre uma criança ou adolescente e alguém em estágio de desenvolvimento
mais avançado, situação, na qual, crianças ou adolescentes sejam usados para
satisfação sexual do perpetrador. Essa forma de violência pode se dar com ou
sem penetração, incluindo toques, carícias, sexo oral, entre outras formas. Cabe
destacar que, conforme Azevedo e Guerra (1989), esse tipo de crime pode ainda
incluir diversas situações onde não há contato físico entre vítima e perpetrador,
como por exemplo, submeter à criança ou adolescente a visualização de imagens/
filmes pornográficos, voyeurismo, exibicionismo, assédio e outras práticas
similares. A participação em tais práticas é imposta à vítima pela força física,
ameaça ou como “jogos de sedução”. A violência praticada pode ocorrer em um
único episódio, sendo assim identificada e repelida como prática pela vítima e
por outros familiares que denunciam e se afastam do perpetrador, cessando a
violência ou, por outro lado, ocorrer de forma crônica e insidiosa, como diversos
episódios que se estendem por anos, minando a autoestima e autoconfiança
das vítimas, causando grande sofrimento emocional, expressos como angústia,
culpa, arrependimento, raiva, medo, frustração, rejeição, revolta ou acomodação
e outros danos que podem dificultar os processos de aprendizagem e de formação
da personalidade.
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2 Pós-graduanda em Intervenção Psicossocial e Jurídica pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda; assistente social do Tribunal de Justiça de Pernambuco; email:
gerusa.costa@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
3 Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco; assistente social do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, email: iara.nunes@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
4 Especialista em Psicologia Clínica de Orientação Psicanalítica pelo Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, em parceria com a UNICAMP; psicóloga do Tribunal
de Justiça de Pernambuco; email: liana.schor@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
5 Psicóloga do Tribunal de Justiça de Pernambuco; email: luciana.carvalho@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
6 Especialista em Saúde Pública pela Fiocruz e em Gestão Governamental pela Universidade de Pernambuco; assistente social do Tribunal de Justiça de Pernambuco;
email: gracas.pinto@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
7 Especialista em Arteterapia pelas Faculdades Integradas de Vitória de Santo Antão; assistente social do Tribunal de Justiça de Pernambuco; email: patricia.goncalves@
tjpe.jus.br; telefone: (81) 3181 5993.
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período, onde foram registradas 26.530 denúncias. Tais dados nos permitem, portanto, dimensionar a incidência dessa
problemática junto à população infanto-adolescente.
Materialmente estes números desvelam um cenário de
múltiplas e persistentes violações – explícitas ou veladas –
dos direitos humanos de crianças e adolescentes, cujo enfrentamento exige, de um lado, a proteção das vítimas e de
outro, a responsabilização dos agressores. No âmbito desse
último aspecto, evidencia-se o papel e a competência específica dos órgãos de responsabilização, onde se situa, entre
outros, o Poder Judiciário.
Em 1996, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
instalou a Primeira Vara dos Crimes Contra a Criança e o
Adolescente, distinguindo-a das demais varas criminais,
em função de um melhor acolhimento e acompanhamento às vítimas e maior agilidade no julgamento dos casos.
Diante dos inúmeros processos de crimes contra crianças e
adolescentes, para dar maior celeridade ao andamento dos
processos, foi implantada em setembro de 2008, a Segunda
Vara dos Crimes Contra a Criança e o Adolescente. Ainda em
2008 o TJPE designou uma equipe interprofissional para o
atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violências, especialmente, de violência sexual.
Em 2009, a importância do trabalho da equipe interprofissional nos casos em questão foi reforçada com a implantação do Criar, composto por psicólogos, assistentes sociais
e pedagogos. A instalação desse centro, além de atender ao
que preceitua o artigo 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente12, permitiu a constituição de um espaço institu-

10 Segundo Iamamoto (2008, p. 27) “a questão social é apreendida como um
conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que
tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho tornase mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se
privada, monopolizada por uma parte da sociedade”.
11 Segundo o CAOPCAE do Ministério Público do Paraná “o Disque Direitos
Humanos, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crianças e adolescentes
com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da SPDCA/SDH. Trata-se de
um canal de comunicação da sociedade civil com o poder público, que possibilita
conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos e o sistema
de proteção, bem como orientar a elaboração de políticas públicas. Mais informações
sobre este serviço podem ser encontradas em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/
modules/conteudo/conteudo.php?cont eudo=3>. Acesso em 15 mar. 2015.
12 De acordo com o citado artigo, compete à equipe interprofissional dentre outras
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por
escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver
trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros,
tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre
manifestação do ponto de vista técnico.
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cional importante para o trabalho interdisciplinar, abrangendo as percepções de áreas específicas do conhecimento,

Gráfico 2 – perfil da vítima nos processos encaminhados ao Criar, segundo o gênero – 2008 a 2014.

Gráfico 4 – perfil do réu nos processos encaminhados
ao Criar, segundo o sexo – 2008 a 2014.

Gráfico 6 – perfil do réu nos processos encaminhados
ao Criar, segundo a relação réu x vítima – 2008 a 2014.

potencializando-as na perspectiva da recomposição dos
direitos violados de crianças e adolescentes que são parte,
como vítimas, em processos em trâmite nas varas especializadas anteriormente referidas.
2.1 BREVE PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO
CRIAR
De novembro de 2008 a dezembro de 2014, o Criar
atuou em 647 casos/processos de crimes contra crianças e
adolescentes encaminhados pelas duas Varas dos Crimes
Contra Crianças e Adolescentes da Capital. Importante considerar que nesse contexto,
‘O caso’ em estudo não é ‘um caso’, ou seja, ele tem
sua condição singular, todavia a sua construção é
social, histórica, cultural. As influências familiares, os condicionantes culturais, as determinações
sociais relacionadas ao mundo do trabalho, às políticas sociais, ao território onde vive, particularizam-se em sua história e explicam sua condição

Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.

presente (FÁVERO, 2009).
Para uma melhor caracterização dos sujeitos relaciona-

Gráfico 3 – perfil da vítima nos processos encaminhados ao Criar, segundo a faixa etária – 2008 a 2014.

dos aos casos/processos nos quais houve intervenções técnicas realizadas pelo Criar, apresentamos os Gráficos 1 a 9.

Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
Gráfico 5 – perfil do crime nos processos encaminhados ao Criar, segundo o local de ocorrência – 2008 a
2014.

Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
Gráfico 7 – perfil do réu nos processos encaminhados
ao Criar, segundo a relação réu x vítima nos casos de
violência intrafamiliar – 2008 a 2014.

Gráfico 1 – número de crianças e adolescentes nos processos encaminhados ao Criar, segundo o sexo – 2008
a 2014.

Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
Fonte: Mapa de processos – 2008 a 2014.
Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
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Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
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Gráfico 8 – perfil do réu nos processos encaminhados
ao Criar, segundo a relação réu x vítima nos casos de
violência extrafamiliar – 2008 a 2014.

Gráfico 9 – perfil do crime nos processos encaminhados ao Criar, segundo a tipificação criminal – 2008 a
13

2014 .

2.2 PECULIARIDADES DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS

em seu grupo familiar e em seu território, os impactos após

E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: a

a revelação, as reações do círculo de conhecidos, as decisões

esfera da justiça

sociais, médicas e judiciais que incidirão sobre o caso, assim
como sua idade e maturidade fisiológica, pois influenciarão

Dada a configuração dos sujeitos que constituem o prin-

na variabilidade das consequências. Tais aspectos devem

cipal público do Criar coloca-se como desafio a minimização

ser, portanto, considerados nos atendimentos e encami-

de danos que podem ser causados às crianças e aos adoles-

nhamentos a serem realizados às vítimas e as suas famílias.

centes submetidos a situações de violência, durante a participação deles nos procedimentos realizados no âmbito do

2.3

Judiciário, necessários à apuração da violência sofrida e à

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DA PRÁTICA

responsabilização do agressor, quando for o caso.

INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL REALIZADA

A experiência de vivenciar qualquer tipo de abuso

ENFRENTAMENTO

DA

VIOLÊNCIA

CONTRA

PELO CRIAR

sexual, por si só propicia interações e situações que causam efeitos prejudiciais para a vítima, tanto físicos como

Dado o perfil das vítimas, assim como a natureza das

psicológicos, comportamentais, comunitários e sociais.

demandas que estes sujeitos apresentam, o trabalho desen-

Sendo assim, em tais casos, oferecer apoio profissional

volvido pelo Criar exige uma intervenção interdisciplinar

e familiar é imprescindível para proporcionar à vítima

que atualmente se materializa através do trabalho de pro-

condições de retomar o desenvolvimento social, emocio-

fissionais de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

nal, cognitivo e comportamental.
Destacamos que a revelação do abuso sexual intrafami-

Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.
Fonte: Mapa de controle processos – 2008 a 2014.

Conforme Dias (2014) a atuação do pedagogo no Criar
parte da consideração dos impactos da violência para a vida

liar pode promover a desconstituição dos vínculos e outras

da vítima e de sua família. Para tanto, esse profissional uti-

repercussões, como a estigmatização social, decorrente da

liza instrumentos específicos, tais como, atendimento e en-

reação da comunidade, da escola e de outros espaços ocupa-

trevista pedagógica com a vítima e seus familiares, visitas

dos e frequentados pelas vítimas. Também podem ocorrer

domiciliares, visita à escola da vítima, aplicação de testes

dificuldades materiais, na medida em que o agressor – sen-

pedagógicos e a análise das atividades escolares da vítima.

do o provedor ou a provedora – vai para a prisão, preventiva-

Por sua vez, segundo relatam Bezerra et. al. (2014), os

mente ou após condenação determinada após a tramitação

profissionais de Psicologia lotados no Criar buscam verifi-

do devido processo legal. Segundo Furniss (2002), esses

car as condições atuais das vítimas e de suas relações intra-

aspectos podem contribuir diretamente para a negação do

familiares. Ainda sob a ótica da Psicologia, o trabalho junto

abuso por parte de toda família, inclusive da própria vítima.

às famílias de crianças e adolescentes submetidos a situa-

Ainda conforme esse autor,

ções de violência, objetiva fortalecê-las para o rompimento
do ciclo abusivo, bem como para assumirem sua função pro-

13 AVP refere-se a atentado violento ao pudor. Para melhor se compreender a
tipificação legal dos crimes sexuais, fazemos o seguinte registro: “Até o início do
segundo semestre de 2009, quando foi sancionada a Lei nº 12.015, de 7 de agosto
de 2009, o Código Penal Brasileiro trazia a previsão dos seguintes crimes contra a
‘liberdade sexual’: estupro (art. 213); atentado violento ao pudor (art. 214); posse
sexual mediante fraude (art. 215); atentado ao pudor mediante fraude (art. 216); e
assédio sexual (art. 216-A). A partir da vigência da Lei nº 12.015/2009, o conceito
de estupro mudou. Na realidade, os artigos 213 e 214 do Código Penal foram
praticamente fundidos. O artigo 214 do Código Penal, que descrevia o ‘atentado
violento ao pudor’, foi revogado, mas o seu texto foi incluído no artigo 213 do
Código Penal, que ficou com a seguinte redação: ‘Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso: pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez)
anos’. Essa é a nova descrição legal do estupro. (...) A nova lei criou também um
capítulo com a seguinte denominação: ‘Dos crimes contra vulnerável’. Neste
capítulo (Capítulo II, do Título VI), estão previstas as seguintes figuras penais:
‘estupro de vulnerável’ (art. 217-A), que consiste em ‘ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos’; ‘induzimento de
menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem’ (art. 218); ‘satisfação de lascívia
mediante a presença de criança ou adolescente” (art. 218-A); e ‘favorecimento da
prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável’ (art. 218-B). (...)”.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.b r/bvs/publicacoes/aspectos_juridicos_
atendimento_vitimas_violencia_2ed.pdf> Acesso em 30 abr 2015.
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A partir de levantamento estatístico, identificamos
nos referidos processos 770 vítimas de violência. Os
dados coletados e sistematizados estão em consonância
com outras pesquisas nacionais e internacionais, evidenciando que as crianças e adolescentes do sexo feminino
ainda são as maiores vítimas de violência. Eles demonstram, portanto, que o gênero é um determinante a ser
considerado na compreensão do fenômeno da violência.
Ressaltamos ainda que, em contrapartida, os agressores,
em sua maioria são do sexo masculino, o que nos remete à
discussão sobre relações desiguais de poder, agudizadas
pela questão etária.
O estudo realizado indica que nos casos encaminhados ao Criar também se observa a tendência, coerente
com outras investigações e pesquisas, de que a prática
violenta contra a criança e o adolescente ocorre de forma
significativa no âmbito familiar, sendo os pais e padrastos os principais agressores. Dada esta configuração, é
possível considerar que o vínculo familiar ou relação de
confiança viabiliza a violência, sendo também um dificultador para que a criança ou adolescente tenha coragem
de fazer a revelação do abuso.
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as crianças que sofreram abuso frequentemente

tetiva. Para tal, a equipe desenvolve trabalhos de aconse-

são obrigadas a não revelar para ninguém dentro

lhamento, orientação e encaminhamento, de acordo com o

da família ou fora dela. Pode ser dito à criança,

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética e as

especialmente às crianças pequenas, que aquilo

resoluções do Conselho Federal de Psicologia.

que acontece durante o abuso é um segredo entre

No desenvolvimento da prática interdisciplinar no

a criança e a pessoa que abusa. O segredo é geral-

Criar, cabe aos assistentes sociais a realização de estudo

mente reforçado pela violência, ameaças de vio-

social, processo metodológico específico do Serviço Social,

lência, ou castigo. Como um resultado das amea-

que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de

ças de violência e ameaças de desastre na família,

forma crítica, uma determinada expressão da questão so-

as crianças mentem mais frequentemente quando

cial, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e

negam ter ocorrido o abuso sexual do que quando

culturais, conforme assinala Fávero (2009). Nessa perspec-

acusam falsamente um membro da família de abu-

tiva, o estudo social realizado para subsidiar a elaboração

so sexual (FURNISS, 2002).

de um relatório social tem como objetivo, portanto, evidenciar elementos relevantes da realidade da família, destacan-

Desse modo, as crianças e adolescentes submetidos a si-

do especialmente o contexto em que foi feita a denúncia da

tuações de violência sexual precisam de apoio ou de pessoa

violência e a situação atual da criança ou do adolescente,

de confiança para revelarem o abuso. Essa pessoa geralmen-

após a comunicação das situações abusivas supostamente

te é o adulto responsável pelos mencionados sujeitos, seja

praticadas. Especificamente

no âmbito familiar ou educacional.
As questões suscitadas nos levam a afirmar que não é

em situações que envolvem a violência doméstica

possível abordar a violência infligida à criança e ao adoles-

contra crianças, em particular a violência sexual –

cente sem pensar no contexto no qual ela ocorre. Isto de-

o conhecimento, por meio do estudo social – da re-

manda que se observe com clareza a situação desses sujeitos

alidade sociocultural da família, seus valores, seus
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vínculos sociais e comunitários, sua capacidade

prestar atendimento psicoterapêutico a crianças, a adoles-

protetiva, é fundamental para a explicação do pro-

centes e familiares.

cesso da violência e para a contribuição com ações
efetivas de proteção da criança e de ações de atenção ao adulto que pratica a violência. Nessa perspectiva, munir-se do conhecimento sobre a complexidade e a diversidade da realidade, e tirando de
foco a ‘produção de verdades’ com objetivos de penalização de um membro da família supostamente
abusador de uma criança, é condição primeira para
um trabalho que se paute pela competência técnica
e ética (FÁVERO, 2012, p. 179).
Para além das intervenções específicas realizadas por
cada profissão no espaço sócio-ocupacional em análise, o
trabalho interdisciplinar realizado no Criar busca identificar medidas protetivas que devem ser tomadas, realizando

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Crianças Vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São Paulo: Iglu, 1989.
3 CONCLUSÃO
A violência sexual é um problema complexo com muitas
causas e interfaces, o que exige um atendimento qualificado
com profissionais capacitados para a escuta das vítimas e
seus familiares. Nas intervenções realizadas, normalmente nos deparamos com famílias fragilizadas, apresentando
sofrimento psíquico de todas as pessoas envolvidas, não se
restringindo às crianças ou aos adolescentes. Em grande
parte das situações atendidas, a submissão à violência da
pobreza (YAZBEK, 2009) também se configura como um
elemento determinante e agravador das demais violências
que eventualmente as crianças e adolescentes, que figu-

nesse movimento, os encaminhamentos à rede socioassis-

ram como vítimas nos processos, tenham vivenciado. Tais

tencial, de saúde e educacional, de acordo com as necessida-

aspectos exigem, portanto, que o atendimento técnico aos

des das crianças e adolescentes em situação de violência, e

sujeitos mencionados seja interdisciplinar e intersetorial.

ainda, de suas famílias.
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Tal demanda explicita outro aspecto do trabalho de-

va, portanto, estabelecer vínculo de confiança com a criança

senvolvido pelo Criar, qual seja, a articulação de rede, evi-

ou adolescente e a família, bem como verificar o grau de ris-

denciando o caráter intersetorial do atendimento a crian-

co ao qual a vítima está submetida e que medidas protetivas

ças e adolescentes em situação de violência. Essa prática se

deverão ser tomadas. Além disso, verificamos a necessidade

efetiva considerando-se o princípio da incompletude ins-

de encaminhamentos à rede socioassistencial, sistemati-

PADILHA, M. G. S. (2002). Abuso sexual na infância e na adolescência: você pode descobrir o que está acontecendo. In:
BRANDÃO, M. Z. (org.). Comportamento Humano: tudo (ou quase tudo) que você gostaria de saber para viver melhor.
Santo André: ESETec Editores Associados.

titucional, fundado no entendimento de que é o conjunto

zando nosso trabalho através de relatório interprofissional

articulado de políticas setoriais e não apenas uma política

encaminhado aos juízes.

YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

pública específica, que pode promover a proteção integral
preconizada constitucionalmente e ratificada pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.
A ação intersetorial e de articulação de rede deflagrada
pelo Criar também se desenvolve a partir de parcerias, objetivando promover ações socioeducativas para a prevenção
de novas violências. Neste sentido, destacamos a realização
do projeto “Responsabilização e Educação dos Agressores”,
desenvolvido em parceria com a “Escola que Protege”, serviço da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife,
e de diversas capacitações com foco na identificação e encaminhamentos necessários ao enfrentamento da violência
contra crianças e adolescentes, mediante parceria com a Co-

A equipe interdisciplinar trabalha ainda na perspectiva de promover a reflexão e o entendimento da vítima
e/ou família sobre a violência ocorrida e de fortalecer as
relações interfamiliares para o cuidado, evitando a exposição da criança ou do adolescente a novos riscos. Nosso
trabalho também se volta à desmistificação dos aspectos
relativos ao processo judicial, bem como, à preparação da
vítima para o momento da audiência, inclusive recomendando ou não sua escuta judicial.
A experiência aqui sistematizada busca, portanto, colaborar para a recomposição de direitos que tenham sido
violados. Destacamos, contudo, que a afirmação e a defesa

ordenadoria da Infância e Juventude (CIJ)14 e com a Coor-

dos direitos de crianças e adolescentes são desafios que não

denação de Prevenção aos Acidentes e Violências (COPAV),

se restringem à intervenção de uma equipe técnica ou uma

órgão da Secretaria de Saúde do Recife. Também ressalta-

instituição em particular, mas que perpassa ao conjunto de

mos a parceria estabelecida com o Centro de Estudos, Pes-

políticas e serviços sociais públicos. Ou seja, a superação

quisas e Atendimentos Relativos à Violência Sexual Contra

desses desafios demanda, necessariamente, que se mate-

Crianças e Adolescentes (CEPARVS15) com a finalidade de

rializem os princípios da proteção integral e da prioridade
absoluta, pelo menos como preconizados nas normativas

14 A Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) é um serviço auxiliar do
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja função é assessorar o gabinete
da Presidência na área da Infância e Juventude. Criada em 2006, tem como
missão a melhoria da prestação jurisdicional na área da Infância e Juventude com
foco no aprimoramento dos serviços, na padronização dos procedimentos e na
sistematização dos conhecimentos. Informações disponíveis em: <http://www.
tjpe.jus.br/web/infancia-e-juventude/coor
denadoria/sobre-a-coordenadoria/
historico>. Acesso em 15 mar. 2015.
15 O CEPARVS tem por objetivo qualificar o atendimento direto a crianças
e adolescentes vítimas da violência sexual, aos familiares das vítimas e aos
agressores. As ações desenvolvidas pelo Centro estão divididas em três eixos:
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constitucionais e infralegais em que se sustentam.

estudos e pesquisas, capacitação profissional, e atendimento terapêutico. Cabe ao
TJPE encaminhar os casos que serão atendidos (crianças, adolescentes, familiares
e os possíveis autores da violência). Informações disponíveis em: <http://www.
tjpe.jus.br/noticias_ascomSY/ver_notic ia.asp?id=7296>. Acesso em 15 mar.
2015.
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CRIANÇA E ADOLESCENTE

A EXPERIÊNCIA DA CENTRAL DE APOIO
MULTIDISCIPLINAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PREPARAÇÃO
PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA PRETENDENTES
À ADOÇÃO
Ana Paula Brito Mozer1, Filipe dos Santos Xavier2 e Kelly Carvalho Alves3
EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE
O presente artigo tem por objetivo identificar e analisar os desafios postos a equipe da
Central de Apoio Multidisciplinar (CAM) Cachoeiro de Itapemirim na realização do Curso
de Preparação Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à Adoção. Para tanto avaliamos
os resultados obtidos nas 04 edições realizadas até o momento, bem como realizamos
pesquisa bibliográfica sobre o tema. Destaca-se que esta é uma atividade relativamente nova, porém, considera-se que houve grande evolução, com diversas possibilidades
de melhorias. Avaliamos que este espaço de intervenção têm propiciado oportunidades
nítidas de trocas de conhecimento entre a equipe técnica e pretendentes, apesar das
dificuldades externas ao trabalho da CAM.
Palavras-chave: habilitação para adoção, postulantes, judiciário e Central de Apoio
Multidisciplinar.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo identificar e analisar os desafios postos a equipe da Central de Apoio Multidisciplinar
(CAM) Cachoeiro de Itapemirim na realização do Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à Adoção.
Com o advento da Lei Federal n.º 12.010/09, que dispõe novas regras sobre a adoção, ficou estabelecido que a inscrição
de postulantes à adoção seja precedida de preparação psicossocial e jurídica, orientada pela equipe técnica da Infância e Juventude. Para atender a tal dispositivo a Central de Apoio Multidisciplinar de Cachoeiro de Itapemirim realiza cursos com
vistas ao cumprimento desta determinação legal. Este tem por objetivo repassar aos pretendentes as orientações no que
tange aos aspectos legais, sociais e psicológicos da adoção.
Os autores deste artigo compõem o quadro de servidores da CAM de Cachoeiro de Itapemirim e após a realização de
04 (quatro) edições do curso alguns desafios foram identificados, sendo eles importantes motivadores para elaboração do
presente artigo, a partir do processo de avaliação e sistematização dessa prática profissional. Este projeto se torna relevante
à medida que as conclusões obtidas podem suscitar reflexões futura por parte dos envolvidos acerca das ações que vem sendo
desenvolvidas no intuito de que estas se aperfeiçoem.
Outro ponto relevante é o fato de este ser um campo de atuação do Assistente Social, logo, os resultados apresentados
contribuirão para a instrumentalização da prática profissional, a qual pressupõe a prática investigativa enquanto elemento
indispensável e indissociável da formação e atuação profissional, reafirmando os princípios éticos e as competências profissionais apresentadas por Iamamoto (2004).
Por último, mas não menos importante, coloca-se o incalculável crescimento intelectual dos pesquisadores, uma vez
que ao longo do caminho terão todos os elementos necessários para construção de sua identidade profissional fundamen-

1 Assistente Social, Especialista em Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais pela Universidade de Brasília. Servidora do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo: anapaulamozer@gmail.com – (27) 98124-7287.
2 Assistente Social, MBA em Gestão do Conhecimento. Servidor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: filipesx@yahoo.com.br – (27) 99924-4641.

tada nos princípios já citados. Podendo assim se edificar
várias possibilidades de pesquisa da temática em questão.
Para alcançar nossos objetivos foi fundamental a definição do caminho metodológico compatível com nossa crença. Sendo assim entendemos que a metodologia é um elemento altamente relevante que possibilita ao pesquisador o
desvendamento e compreensão da realidade, onde o mesmo
através de observações e aproximações constantes entre as
teorias e as práticas, que fundamentam a análise crítica, ultrapassa o tecnicismo e aplicação de métodos, onde os instrumentos operacionais serão delineados de acordo com os
objetivos almejados (MINAYO, 2002).
Dentro da temática a ser pesquisada, o método qualitativo se coloca como o mais adequado “[...] mais do que nomear um método é importante saber se ele será útil e adequado
ao objeto que se propõe estudar [...]” (DESLANDES; ASSIS,
2002, p. 198), uma vez que o que almejamos é a interpretação que os atores pesquisados dão aos fatos, relações, práticas e fenômenos sociais os quais eles desenvolvem. Esta
abordagem poderá proporcionar confiabilidade a esta pesquisa, uma vez que esta se realizará em condições históricas
especificas, com sujeitos e/ou grupos singulares não podendo, por isso, ser repetida de forma íntegra.
No que tange a instrumentalização da pesquisa, utilizaremos os seguintes meios: pesquisa bibliográfica e
documental.
Para Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa bibliográfica,
ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios
de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética
e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito,
dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos
por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.
A pesquisa documental é constituída por uma variedade original de fontes as quais já foram passiveis de análise
ou não. Essas fontes podem ser relatórios, registros, discursos, debates, peças teatrais, mapas, etc. A escolha é condicionada pela intencionalidade dos atores participantes e/
ou relatantes. É preciso que o pesquisador tenha cautela
mediante a análise do documento, uma vez que esses não
são livres e flutuantes, mas foram constituídos atendendo
algum enfoque de quem o construiu (MAY, 2004).
2 DESENVOLVIMENTO
O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, por
meio da Lei Complementar nº 567/2010, em seu artigo
XXVIII, § 7º, determinou a criação das Centrais de Apoio
Multidisciplinar das Zonas Judiciárias. A regulamentação
de seu funcionamento e estruturação, bem como a definição
das atribuições da equipe técnica, estão pautadas na Reso-

3 Assistente Social, servidora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: kellynha_carvalho@yahoo.com.br – (28) 99916-8174.
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lução nº 066/2011, publicada em 16 de novembro de 2011
no Diário de Justiça (DJ) do Espírito Santo.
A Central de Apoio Multidisciplinar da 5ª Região Judiciária possui como comarca sede o Fórum Desembargador
Horta de Araújo localizado em Cachoeiro de Itapemirim,
porém as atividades de sua equipe técnica abrangerão também simultaneamente outras doze comarcas integrantes, a
saber: Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Apiacá, São José do
Calçado, Bom Jesus do Norte, Muqui, Mimoso do Sul, Castelo, Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro, Alegre e Guaçuí4.
A equipe técnica desta Central tem por previsão ser
composta por seis assistentes sociais e dois psicólogos,
atendendo assim ao disposto no art. 39-H, XXVIII, § 7º da
Lei Complementar nº 567/2010.
A atuação dos Assistentes Sociais e Psicólogos no Poder Judiciário, na qualidade de peritos, visa emitir opinião
técnica sobre a matéria em questão: Nessa intervenção, realizam orientações, acompanhamentos, encaminhamentos,
articulações e, principalmente, oferecem subsídios sociais
e psicológicos à autoridade judiciária, mediante relatórios,
laudos e pareceres, nos quais se destacam informações sobre a história social de vida e o comportamento desses sujeitos (FÁVERO, 2005, p. 36-37).
De acordo com o art. 1º da Resolução nº. 066/2011, a
CAM destina-se a atender às matérias de Família, Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e nas comarcas integrantes, a atuação será extensiva às demandas das Varas
de Infância e Juventude, considerando que não há equipe
técnica especializada.
Na realização deste trabalho os profissionais utilizam
instrumentos técnico-operativos objetivando a efetividade
das ações de acordo com fundamentos conceituais, princípios ético-políticos e diretrizes teórico-metodológicas de
suas respectivas áreas, como visitas domiciliares, visitas
institucionais, reuniões, entrevistas, registros (relatórios,
laudos e pareceres) e estatísticas.
Sendo uma das temáticas atendidas pela CAM, as demandas oriundas das Varas de Infância e Juventude incluem a execução de atividades vinculadas ao atendimento
de determinações legais, pautadas no ECRIAD. A convivência familiar e comunitária é um direito assegurado pelo
ECRIAD a toda criança e adolescente, materializada sob as
modalidades de guarda, tutela e adoção. Este último instituto, em 2009, sofreu atualização com o advento da Lei
12.010/2009, com o objetivo de ser mais eficaz. Esta Lei
veio dispor sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista
para garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes. Além disso, esta nova
lei proporcionou uma unificação legislativa e de entendimentos relativos à adoção.
Uma das inovações incluídas pela Lei está no § 3º do
artigo 50 do ECRIAD, determina que:

4 Distância a ser percorrida entre a Comarca sede e as demais: Rio Novo do Sul:
37 km; Vargem Alta: 39 km; Apiacá: 98 km; São José do Calçado: 120 km; Bom
Jesus do Norte: 112 km; Muqui: 24 km; Mimoso do Sul: 66 km; Castelo: 37 km;
Atílio Vivácqua: 11 km; Jerônimo Monteiro: 41 km; Alegre: 60 km; Guaçuí: 82 km.
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tes são informadas tão logo um curso é agendado para que

cimento de todo o assunto. O pretendente não evidenciou

possam informar aos pretendentes.

a(s) questão(ões) que entendeu como polêmica(s).

§3º A inscrição de postulantes à adoção será pre-

O primeiro curso ofertado pela CAM-Cachoeiro ocor-

cedida de um período de preparação psicossocial e

reu na comarca sede, com carga horária de 10 horas, sen-

jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça

do realizado em dois sábados. Este evento é compreendido

Os profissionais da CAM analisam, a cada curso, o con-

A segunda pergunta indaga se as dúvidas sobre o assun-

da Infância e Juventude, preferencialmente com o

como fundamental pelos profissionais, pois provocou o pri-

teúdo e o modo de apresentação das temáticas, com vistas

to foram esclarecidas. A resposta positiva foi unânime nos

apoio dos técnicos responsáveis pela execução da

meiro contato destes com a temática, possibilitando iden-

a aprimorar o trabalho e possibilitar que os pretendentes

formulários referentes ao primeiro, terceiro e quarto cur-

política municipal de garantia do direito à convi-

tificar os desafios e dificuldades daí decorrentes, além de

apreendam as informações com mais facilidade. Para verifi-

sos. No segundo curso a resposta positiva foi registrada em

vência familiar.

marcar o ineditismo das ações dos profissionais lotados nos

car as opiniões dos pretendentes sobre o atendimento às ex-

61% dos formulários, enquanto a resposta “Parcialmente”

fóruns das comarcas integrantes quanto a esta atividade,

pectativas e demais aspectos envolvendo o curso, os profis-

ocorreu em 32% destes, e a negativa, em 7%. Aqueles que

Conforme o artigo exposto, a obrigatoriedade na prepa-

visto que não havia a oferta deste curso em todos os municí-

sionais da CAM distribuem um formulário de avaliação de

apontaram que as dúvidas foram esclarecidas comentaram

ração dos postulantes à adoção faz parte do aperfeiçoamen-

pios. Antes da criação da CAM, raros eram os municípios da

preenchimento opcional para cada participante, contendo

que as respostas emitidas pelos profissionais foram efetu-

to da sistemática prevista para garantia do direito à convi-

5ª Região Judiciária que promoviam o atendimento a esta

seis perguntas objetivas, contendo espaço para manifesta-

adas de maneira clara, proporcionando um maior nível de

vência familiar a todas as crianças e adolescentes.

demanda através de equipe da rede municipal, por ordem

ção em cada uma. A quantidade de formulários preenchidos

segurança quanto ao entendimento do assunto, podendo

A preparação psicossocial e jurídica ocorre por meio da

judicial. A importância maior acerca da disponibilização

em cada curso foi 38, 31, 16 e 24, respectivamente. As res-

repassar orientações a terceiros. Ressaltaram que enten-

realização de curso que visa abranger as complexidades da

dos cursos pela equipe multidisciplinar do Poder Judiciá-

postas contidas nestes formulários têm fornecido subsídios

diam pouco do assunto e que conseguiram refletir sobre

adoção, tanto sobre os aspectos objetivos e legais, quanto

rio, entretanto, verifica-se na oportunidade de promover

para analisar o modo de atuação da equipe diante dos desa-

alguns temas, destacando o preconceito acerca da idade do

das questões subjetivas, proporcionando espaços para dis-

um espaço de discussão e esclarecimentos aos postulantes à

fios expostos nos períodos de planejamento e execução das

adotando. Informaram ainda que os assuntos abordados fo-

cussão e orientações referentes aos questionamentos e te-

adoção, levando-os à reflexão e troca de experiências.

atividades e serão analisadas a seguir.

ram específicos a temática, que havia possibilidade de manifestação por parte dos participantes e que os profissionais

O segundo curso ocorreu no fórum do município

A primeira pergunta aborda se o evento possibilitou o

Além disso, através do Curso, há o intuito de estimu-

de Guaçuí, contando com algumas inovações. Houve o

esclarecimento sobre o processo de adoção. A resposta posi-

lar os pretendentes à adoção e envolvidos em processos de

entendimento, por parte da equipe da CAM, de que tal

tiva foi considerada praticamente unânime, pois, as únicas

As respostas positivas denotam novamente o método

adoção a refletirem sobre os aspectos psicossociais e legais

curso deveria ocorrer em um único dia útil, visto que

manifestações diferentes ocorreram em dois formulários

de abordagem do assunto e evidenciam a postura de diálogo

relacionados a esta questão, levando os participantes à re-

haveria a possibilidade de transmitir todo o conteúdo

do segundo curso e um do quarto curso (respostas “Parcial-

pelos profissionais da CAM. A manifestação negativa acer-

flexão sobre a motivação pessoal para a adoção, correlacio-

programático em oito horas e que deveria ocorrer dentro

mente”). Em geral, as respostas apontam que o esclareci-

ca desta questão apontou que as informações no sistema

nando-as com as necessidades do adotado, ressaltando as

da carga horária profissional. Além disso, houve a parti-

mento sobre a adoção ocorreu, visto que o curso possibilitou

SIGA deveriam ser mais transparentes de modo a informar

que não atendem aos interesses da criança e do adolescente.

cipação de profissionais vinculados à rede municipal de

o entendimento da legislação e dos passos para a adoção.

a colocação aos pretendentes. Alguns participantes mostra-

atendimento.

Houve apontamentos acerca da dificuldade em obter res-

ram-se descontentes, registrando resposta “Parcialmente”,

postas básicas diretamente no cartório, enquanto outros

visto que foram efetuadas muitas perguntas de cunho pes-

informaram que o processo em questão é mais complexo

soal, o que teria prejudicado o esclarecimento de dúvidas

do que pensava, referindo-se ao sistema SIGA – Sistema de

de questões mais abrangentes. A ausência de informações e

Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento, da verifi-

a prestação de orientações incorretas nos cartórios acarre-

cação dos dados com o perfil cadastrado, a obrigatoriedade

taram os registros das respostas “Parcialmente”, tendo em

da destituição do poder familiar e da necessidade de aguar-

vista que as perguntas de cunho pessoal efetuadas durante

dar o rito processual. Outros emitiram opiniões referentes a

o curso foram, em ampla maioria, contestações acerca de

possibilidade de emitir opiniões durante o evento.

procedimentos cartorários. Isto é, vários pretendentes ha-

mores que surgem com a expectativa da adoção.

A CAM Cachoeiro realizou quatro cursos de preparação

O terceiro curso foi realizado no fórum do município

psicossocial e jurídica, a saber:

Data

20 e 27 de abril de 2013

24 de setembro de 2013

30 de julho de 2014

26 de março de 2015

Local

Fórum de Cachoeiro de
Itapemirim
Fórum de Guaçuí
Fórum de Cachoeiro de
Itapemirim
Centro de Inclusão
SocioProdutiva Maria
Mercedes Müller (Guaçuí)

Quantidade de
Postulantes à Adoção
38, sendo dezoito casais e
dois postulantes solteiros.
35, sendo 16 casais e três
postulantes solteiros.
16, sendo oito casais.

24, sendo onze casais e
dois postulantes solteiros.

Quant. de participantes
externos
(rede municipal)
Nenhum

Cinco

Nenhum

Oito

estiveram abertos ao diálogo.

Uma evidência percebida em cada curso ministrado

viam protocolizado o processo de habilitação para adoção

é a precariedade das informações prestadas pelos profis-

há tempos e manifestaram que não recebiam informações

sionais dos cartórios das comarcas integrantes. Os pre-

– e quando recebiam, eram incorretas. Assim, à medida que

tendentes relatam situações de ausência de informações

os profissionais informavam sobre o processo de adoção,

básicas e recebimento de orientações equivocadas. Houve,

bem como os procedimentos e o trâmite processual, os pre-

ainda, relatos acerca de disponibilização de formulários

tendentes manifestavam-se acerca de suas situações, sendo

desatualizados para inscrição dos postulantes em uma

necessário reajustar a programação para que a explanação

determinada comarca. O assunto “adoção” é bastante

dos demais temas não fosse comprometida. Este fato foi de

complexo e possui suas especificidades, não sendo de com-

suma importância para que a equipe da CAM entendesse o

petência dos profissionais cartorários o conhecimento

que havia causado o sentimento dos pretendentes e apren-

pleno de tal temática. Entretanto, tais profissionais de-

desse a lidar com estas situações caso ocorram em cursos

vem conhecer as informações sobre o processo de inscri-

posteriores. Alguns pretendentes apontaram que o tempo
disponível para discussão do assunto foi curto e, com isso,
não houve a possibilidade para sanar todas as dúvidas.

Com o objetivo de possibilitar a participação dos preten-

de Cachoeiro de Itapemirim, sendo mantida a configura-

ção dos pretendentes e o rito processual. Uma alternativa

dentes à adoção de todas as comarcas integrantes, a CAM

ção do segundo curso. O quarto curso foi realizado no Cen-

em caso de dúvidas é a possibilidade de contato direto ou

Cachoeiro tem buscado ofertar dois cursos preparatórios por

tro de Inclusão SocioProdutiva Maria Mercedes Müller,

informar o número do telefone da CAM aos pretendentes.

A terceira pergunta aborda se a carga horária foi bem

ano, sendo realizados em municípios diferentes de forma a

em Guaçuí, novamente, com oito horas de duração e con-

Diante das dificuldades encontradas por estes durante os

distribuída. Nesta questão, há de ser ressaltado que o pri-

centralizar o atendimento e facilitar o deslocamento dos pre-

tando com a presença de profissionais da rede municipal.

primeiros atendimentos, há de se esperar que a resposta

meiro curso ocorreu em dois sábados, sendo os demais
ocorridos em um único dia útil. No que tange ao primeiro

tendentes. Para alcançar tal quantitativo anual foram levados

Para o agendamento de um curso, verifica-se a deman-

a essa pergunta seja positiva. Além disso, tais manifesta-

em consideração a distância geográfica entre os municípios

da atual de pretendentes e as comarcas onde residem, sen-

ções tendem a indicar que o método utilizado pela equipe

curso, os pretendentes foram unânimes em apontar que a

atendidos, a quantidade de pretendentes e a disponibilização

do que tais informações são relevantes para identificar um

para explanar o assunto foi satisfatório. A resposta “Par-

carga horária foi bem distribuída, abordando que o curso

dos profissionais. Ressalta-se que o planejamento e a execução

local que seja melhor para os pretendentes, considerando a

cialmente” que foi justificada abordou que o tema adoção é

ocorreu de maneira descontraída, com espaço para mani-

dos cursos são de responsabilidade dos profissionais da CAM.

distância entre os municípios. Todas as comarcas integran-

muito polêmico, não havendo tempo hábil para o esclare-

festação e debates, havendo intervalos com lanche, não ge-
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rando cansaço. Destacaram que foi possível abordar vários

tes quanto ao local do evento. O primeiro e o terceiro cursos

profissionais que lá trabalham. Entretanto, houve difi-

desencontradas prestadas por servidores cartorários, e a di-

assuntos e que tanto os palestrantes quanto os participan-

foram realizados no fórum de Cachoeiro de Itapemirim. O

culdade, principalmente no período da tarde devido ao

ficuldade no processo de logística para a realização do curso

tes respeitaram os horários pré-determinados. Apontaram

segundo e o quarto foram realizados em Guaçuí, sendo que

excesso de calor provocado pela ausência de refrigeração.

quando este é realizado em município pertencente a uma

que a realização do curso ao sábado foi satisfatório devido a

o primeiro fora realizado no fórum e o outro, no Centro de

Houve necessidade de reajustar a programação devido ao

comarca integrante.

necessidade de cuidados para com os filhos durante os dias

Inclusão SocioProdutiva Maria Mercedes Müller.

atraso na chegada dos pretendentes residentes em Caste-

Os cursos de preparação para a adoção têm propiciado
oportunidades nítidas de trocas de conhecimento, entre a

úteis. Houve registro de que poderia haver mais tempo para

No que tange aos cursos realizados em Cachoeiro de

lo e Vargem Alta, visto que estes foram informados, pelos

discutir aspectos psicológicos da adoção. Foram emitidas,

Itapemirim, os pretendentes consideraram o local como

profissionais do cartório, de que o curso seria realizado

também, manifestações acerca da ausência de padronização

muito aconchegante, confortável, espaçoso, bem ilumina-

no fórum de Guaçuí.

das informações prestadas pelas comarcas.

do e de fácil acesso. Os cursos em Cachoeiro de Itapemirim

A sexta pergunta possui como objetivo verificar se a

Em relação aos cursos efetuados em dias úteis, cinco

foram realizados no Salão do Júri, no fórum. Para a equipe

motivação para adotar aumentou, diminuiu ou permaneceu

pretendentes não apontaram respostas positivas, sendo

da CAM, a realização do curso no fórum da comarca sede

a mesma após o curso. Há de se explicar que este questio-

que quatro marcaram “Parcialmente” e um registrou res-

possui algumas vantagens, tais como: conhecimento pré-

namento foi efetuado a partir do segundo curso, visto que,

posta negativa. As manifestações positivas apontaram

vio do local, suas capacidades e limitações; facilidade de

no primeiro curso, esta pergunta foi efetuada como “se o

para a satisfação no que se refere às dinâmicas realizadas,

acesso e equipamentos já instalados e testados. Este ponto

evento permitiu repensar o assunto adoção”. A alteração

envolvendo trabalhos em grupo e incentivando a partici-

é de fundamental importância para a realização do cur-

teve como motivação esclarecer o real sentido do questiona-

pação de todos. Manifestaram que a carga horária foi bem

so, visto que, quando executado em outras comarcas, há a

mento, tornando-a mais clara.

distribuída, respeitando os horários combinados, abran-

necessidade de contatos frequentes pelos profissionais da

As respostas positivas reforçam o interesse, a esperan-

gendo todos os assuntos previstos. Quanto às demais ma-

CAM para se ter certeza da disponibilização dos equipa-

ça e a ansiedade pela adoção, indicando que se trata de um

nifestações, registraram que poderia haver mais tempo

mentos a serem utilizados: data show, tela para projeção

diante da complexidade do tema e que deveria ser organi-

ato de amor. Por outro lado, as respostas negativas apontam

das imagens, microfone, extensão para conectar os equi-

zado um tempo específico para a realização de perguntas

para a real dificuldade em adotar crianças conforme o perfil

pamentos à rede de energia, além de preocupação quanto

por parte dos participantes.

a adaptação dos plugs às tomadas e se tais aparelhos estão

cadastrado, além do período de espera vinculado ao trâmite

Os dois dias agendados para o primeiro curso possibili-

funcionando satisfatoriamente.

taram uma melhor distribuição dos temas abordados, inter-

As avaliações referentes ao curso realizado no fórum de

calando-os com dinâmicas em grupos, depoimentos e peça

Guaçuí apontam que tal local foi considerado amplo; com

teatral. Isso é fundamental para se compreender a evidência

conforto material e visual; com ótima estrutura e espaço;

dos relatos. A manifestação acerca do horário para o lanche

ambiente agradável e fórum como local ideal para abordar

é de suma importância para a equipe da CAM, pois esta tem

o assunto. Além disso, há registros que denotam o local

sido a responsável por viabilizá-lo, ou seja, o Tribunal de

como silencioso e discreto; e longe de Mimoso do Sul. Ou-

Justiça não provê recursos financeiros para a aquisição dos

tros apontamentos foram relacionados a recepção efetuada

lanches oferecidos durante os cursos. Isto tem se mostrado

pelos profissionais da CAM. A equipe da CAM não consi-

como outro aspecto dificultador e de preocupação para os

derou o fórum de Guaçuí como local ideal para a realização

profissionais da CAM, visto que, além de planejar, coorde-

do curso, pois se trata de prédio pequeno, com limitação de

nar, executar e elaborar os certificados de comparecimen-

espaço e de acesso aos banheiros. O fato do curso ser reali-

to, tais profissionais devem adquirir o lanche com recursos

zado no horário de trabalho dos funcionários também não

próprios, não havendo ressarcimento pelo Tribunal de Jus-

se mostrou funcional, pois a equipe faz uso do microfone

tiça. Apesar da adoção ser um tema complexo e abrangente,

para proferir as palestras e de músicas durante dinâmica de

proporcionando o surgimento de várias dúvidas e posicio-

grupo. O posicionamento do pretendente residente em Mi-

namentos diferenciados durante o curso, a carga horária de

moso do Sul é coerente, visto que, muitas vezes os preten-

oito horas tem se mostrado suficiente.

dentes precisam sair de suas residências bem cedo devido

templadas e buscando o aprimoramento constante de suas
ações, objetivando a qualidade dos serviços prestados.

é igualmente perceptível a decepção de alguns quando percebem os critérios existentes e os ritos processuais.
A análise do processo de execução dos cursos de preparação a adoção é um trabalho permanente e deve levar em
consideração a realidade dos pretendentes, o local onde será
executado e o relacionamento entre a equipe da CAM e os
profissionais das comarcas integrantes.
III CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CAM - Central de Apoio Multidisciplinar é um modelo recente, criado pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, modelo por meio do qual os profissionais que nele
atuam e com ele atuam lidam com inúmeros desafios do
cotidiano forense. Um destes desafios é a concretização de
cursos de preparação psicossocial e jurídica para pretendentes a adoção que residem na 5ª Região Judiciária, composta

to. Houve apontamentos positivos evidenciando o esclare-

custo dos deslocamentos é dos próprios pretendentes. Para

pelas comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do

cimento das dúvidas e a metodologia das apresentações;

minimizar tais dificuldades, o local do curso é definido com

Sul, Vargem Alta, Apiacá, São José do Calçado, Bom Jesus

outros indicaram a receptividade, a atenção, o domínio do

base na quantidade de pretendentes por cada município e

do Norte, Muqui, Mimoso do Sul, Castelo, Atílio Vivácqua,

assunto e o entrosamento da equipe da CAM, há registro

das distâncias entre os municípios, buscando um local que

Jerônimo Monteiro, Alegre e Guaçuí.

acerca da certeza da decisão de adotar; foi registrada opi-

seja mais centralizado.

O planejamento, a coordenação e a execução dos cursos

nião positiva pelo curso ter sido realizado em um único

O Centro de Inclusão SocioProdutiva Maria Merce-

de preparação para postulantes a adoção são responsabili-

dia. Uma manifestação apontou que seria difícil dirimir as

des Müller, local escolhido para a realização do quarto

dades da CAM, sendo que as avaliações dos pretendentes e

dúvidas caso o curso não existisse, enquanto outra indicou

curso, foi avaliado como muito quente; bastante espaçoso

as opiniões da equipe técnica são fundamentais para anali-

que poderia haver mais cursos sobre o assunto e que não

e muito bom. Houve, ainda, o apontamento referente ao

sar a execução dos trabalhos. Verifica-se que se trata de uma

seja exclusivo para aqueles que pretendem adotar. Outros

equívoco de profissional do fórum de Castelo que infor-

atividade relativamente nova, considerando a realização de

se manifestaram a favor de que o curso seja realizado na ci-

mou o local equivocado aos pretendentes. Além deles, os

apenas quatro cursos, porém, considera-se que houve gran-

dade onde os pretendentes residem e que poderia ocorrer

pretendentes de Vargem Alta também foram encaminha-

de evolução, com diversas possibilidades de melhorias.

com mais frequência. Houve manifestação informando que

dos a um local equivocado. O Centro de Inclusão foi ava-

Constatam-se, entretanto, algumas dificuldades exter-

o curso poderia apresentar mais conteúdo.

liado pelos profissionais da CAM como ótimo local para

nas ao âmbito de trabalho da CAM, mais notadamente em

eventos devido ao espaço, a localização e a atenção dos

relação aos diferentes métodos de trabalho e informações
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Judiciário, atendendo a demandas anteriormente não con-

ma motivação da maioria dos pretendentes em adotar, mas

as distâncias geográficas entre as comarcas e, além disso, o
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de um trabalho técnico multiprofissional, com equipe exclusivamente composta por servidores efetivos do Poder

processual. É perceptível aos profissionais da CAM a legíti-

A quarta pergunta busca avaliar a organização do even-

A quinta pergunta refere-se à satisfação dos pretenden-

equipe técnica e os/as pretendentes, a partir da realização
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Resumo: Este artigo objetiva socializar o desenvolvimento do curso piloto do Projeto
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RESOLUÇÃO Nº 066 /2011. Regulamenta o funcionamento e estruturação das Centrais de Apoio Multidisciplinar, bem
como define as atribuições da equipe técnica. (DJ de 16/11/2011). Vitória, 2011.
RESOLUÇÃO CFESS N.º 273/93 de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e dá
outras providências. Brasília, 1993.

1 INTRODUÇÃO
A Extensão Universitária “é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade” (FORPROEX, 2007, p. 16). Para tal, a
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal a do Espírito Santo (UFES) é responsável por planejar, administrar, coordenar e fiscalizar as atividades extensionistas da UFES, além de fomentar convênios e parcerias para viabilizando
projetos relacionados à interação universitária com a comunidade, de modo a garantir o desenvolvimento e a visibilidade
das atividades e da produção de conhecimento e divulgação da Universidade (UFES, 2013).
A organização e viabilização das ações de extensão, por sua vez, ocorrem por meio das Coordenadorias temáticas: Comunicação e Cultura, Educação e Direitos Humanos e Justiça Social, Saúde e Meio Ambiente e Trabalho e Tecnologia (UFES,
2013). A PROEX/Área Temática Educação e Direitos Humanos e Justiça Social tem, desde 2008, promovido a divulgação e dis-

1 Mestre em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Professora do Curso de Serviço Social da Faculdade Novo Milênio (FNM), Assistente Social
do Núcleo de Formação do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), Graduanda em Direito pela Faculdade Novo Milênio. E-mail: ana.pansini@
iases.es.gov.br; ana_pansini@yahoo.com.br / Telefone: 9 9639-2460.
2 Assistente Social e Chefe do Núcleo de Formação do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), Pós-graduada em Gestão Pública Municipal
pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). E-mail: ana18borgo@gmail.com / Telefone: 9 8148-2924.
3 Assistente Social e Subgerente da Unidade de Internação Provisória II (UNIP II) do IASES.
4 Pedagoga, Mestre em Teologia – Educação e Religião - pela Escola Superior de Teologia (EST), Coordenadora da Área Temática de Educação e Direitos Humanos da
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Contatos: marialinaj@hotmail.com, proexufes@gmail.com / Telefone: 9 974205768.
5 Assistente Social, servidora aposentada do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). E-mail: terezareginasoares@hotmail.com/ Telefone: 9
8800-4993.
6 Mestre em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Professor do Curso de Serviço Social da Faculdade Novo Milênio (FNM) e MULTIVIX,
Assistente Social. E-mail: valberricardo@gmail.com / 9 9913-8550.
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cussão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

Com essa perspectiva, a PROEX da UFES tem contribu-

“liberdade, solidariedade, justiça social, honestidade, paz,

velados, as várias forças sociais interviram nos diferentes

(PNEDH)7. Este processo inicia-se a partir da realização da

ído com a formação continuada dos profissionais do Insti-

responsabilidade e respeito à diversidade cultural, religio-

momentos, buscando estimular, retardar e de certa manei-

“Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação

tuto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IA-

sa, étnico-racial, de gênero e orientação sexual” (ESPÍRITO

ra transformar o alargamento e a concretização efetiva da

em Direitos Humanos”8 que objetivou o desenvolvimento

SES). Isto porque, conforme a Constituição Federal de 1988

SANTO, 2009, p. 36).

prática dos direitos humanos na sociedade. Na abordagem

de ações para a implementação de uma cultura de direitos

(CF/88) a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à

Em relação aos parâmetros da gestão pedagógica elen-

social é possível fazer conexões entre as leis e as condições

humanos no sistema de ensino por meio da capacitação e de-

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,

cados para o atendimento socioeducativo, cita-se a formação

sócio-históricas reais que levaram ao seu aparecimento e

senvolvimento de outras atividades em educação em direi-

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,

continuada dos atores sociais (ítem 6.1 – Diretrizes pedagógi-

ainda agrega as referências consideradas indispensáveis,

tos humanos para e com a comunidade escolar (educadores,

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

cas do atendimento socioeducativo13) (ESPÍRITO SANTO,

como as questões econômicas, políticas, filosóficas, re-

técnicos e gestores) da rede de educação básica, lideranças

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

2009). Esta “é fundamental para a evolução e aperfeiçoa-

ligiosas, entre outras.

profissionais das cinco áreas do PNEDH9 e profissionais da

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-

mento de práticas sociais ainda muito marcadas por con-

Pode-se dizer que, desde a antiguidade, em diferentes

área da Saúde (UFES, 2008). A capacitação foi realizada en-

nação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL,

dutas assistencialistas e repressoras” (ESPÍRITO SANTO,

povos, os explorados e oprimidos aspiram e lutam por li-

1988), o que está previsto também no artigo 4º do Estatuto

2009, p. 77). Isso porque,

berdade, igualdade e respeito. Tendo em conta que os be-

tre os meses de agosto e dezembro, em quatro municípios do
Espírito Santo: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Colatina (NETO; JESUS, 2009). Além da Capacitação,
foram realizados três seminários de Educação em Direitos
Humanos, entre os anos de 2009 a 2011.
Segundo o PNEDH (2008),
[...] a educação em direitos humanos está imbricada no conceito de educação para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e
internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade, na
inclusão e na pluralidade10.

neficiários da exploração e da opressão insistem de forma

da Criança e do Adolescente (ECRIAD).
Em consonância com a CF/88 e objetivando promover
bases teóricas e práticas para a constituição de uma cultura
de proteção à Criança e ao Adolescente no Espírito Santo,
através de formação continuada dos atores/operadores do
atendimento socioeducativo do estado do Espírito Santo,
foi realizado o curso Projeto Escola que Protege/IASES
2012/2013 - Formação teórica e prática de servidores
do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES): subsídios para atuação nas unidades socioeducativas, iniciado em novembro de 2012, com
término em novembro de 2013, qualificando cerca de 100
(cem) servidores. A ênfase da formação continuada foi em
Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos.

a elaboração interna e coletiva dos vários aspectos
que cercam a vida dos adolescentes, bem como o
estabelecimento de formas de superação dos entraves que se colocam na prática socioeducativa
exigem capacitação técnica e humana permanente
e contínua considerando, sobretudo o conteúdo
relacionado aos direitos humanos (ESPÍRITO
SANTO, 2009, p. 77) (grifos nossos).
Entretanto, percebe-se que os direitos humanos são
uma construção sócio-histórica feita pelos povos. Por isso,
no tópico abaixo abordar-se a construção histórica dos direitos humanos.

arbitrária e desumana na manutenção de seus privilégios
(TRINDADE, 1998). Segundo a autora, as transformações
numa sociedade dependem da conquista de ideias transformadoras, por meio de um grande número de seguidores, a
fim de colocá-las em prática. Desse contexto, decorrerão as
organizações coletivas de lutas em favor das aspirações e
necessidades. Além disso, os anseios dos oprimidos e explorados terão pela frente as condições sociais e históricas que
e estas poderão ser ou não favoráveis às mudanças almejadas. No entanto, terão que enfrentar as resistências dos que
detêm o poder e controle que foi, e ainda continua sendo,
uma barreira muito difícil de superar. As respostas da classe
dominante aos anseios por mudanças e por melhores condi-

Nesse sentido, a Educação em Direitos Humanos tem

A realização do curso atende ao que está previsto no Sis-

relação com a aquisição de conhecimentos, habilidades e

tema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)11,

valores dos direitos humanos que contribuam para a pre-

pois em relação ao atendimento socioeducativo, destacam-

2 DIREITOS HUMANOS: UMA CONSTRUÇÃO SÓCIO

venção da violência e, ao mesmo tempo, para a formação

se, entre os princípios do SINASE, o respeito aos direitos

-HISTÓRICA

de uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana,

humanos12 (ESPÍRITO SANTO, 2009). O atendimento so-

através de vivências dos valores da liberdade, da justiça,

cioeducativo, portanto, deve possibilitar aos adolescentes,

Para Trindade (1998), a história dos Direitos Hu-

to”, desde as escolhas pessoais até as que envolvem a co-

da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz

além da garantia e acesso aos direitos e condições dignas

manos pode ser contada a partir de diferentes pontos de

letividade. Exemplo disso é quando diz: “eu tenho direito

(JESUS, 2012).

de vida, o conhecimento e prática de valores relacionados à:

vistas. Nestes termos, a narração dos direitos humanos

de escolher uma religião”, “temos o direito de ter trabalho

pode ser contada pela via da história filosófica, recorrendo

digno”, “você não tem o direito de fazer minhas escolhas”,

a fontes da antiguidade clássica dos séculos II e III antes

“meu bairro precisa de saneamento básico” etc. No entanto,

de Cristo e a Cícero e Diógenes da antiga cidade de Roma

o reconhecimento de que as pessoas são detentoras de direi-

e, pela via religiosa, recorrendo-se à historia que perpas-

tos só foi entendido com o decorrer da evolução do proces-

sa pelos caminhos do Oriente e um dos pontos de partida

so sócio-histórico e, consequentemente, com a evolução do

para tal investigação pode ser pela rota das passagens do

pensamento humano.

7 O Plano Nacional resulta de uma articulação institucional que envolveu os
três poderes da República, especialmente o Poder executivo (governos federal,
estaduais, municipais e do Distrito Federal), organismos internacionais,
instituições de educação superior e a sociedade civil organizada. O processo de
elaboração do PNEDH teve início em 2003, com a criação do Comitê Nacional
de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), por meio da Portaria nº 98/2003
da SEDH/PR, formado por especialistas, representantes da sociedade civil,
instituições públicas e privadas e organismos internacionais. Foi divulgado e
debatido em encontros, seminários e fóruns em âmbito internacional, nacional,
regional e estadual, ao longo de 2004. Em 2005, foram realizados encontros
estaduais com o objetivo de difundir o PNEDH, que resultaram em contribuições
de representantes da sociedade civil e do governo para aperfeiçoar e ampliar o
documento. Em 2006, o PNEDH foi concluído (BRASIL, 2008).
8 A Rede de Educação em Direitos Humanos é composta pelas seguintes
Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade Federal do Acre (UFAC);
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); Universidade Federal do Amazonas
(UFAM); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade Federal de Alagoas
(UFAL); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal da Paraíba
(UFPB); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); Universidade de Brasília
(UNB); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (UFMS); Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG);
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
9 As áreas prioritárias são: Educação Básica, Educação Superior, Educação
Não-Formal, Educação dos profissionais dos sistemas de Justiça e Segurança, e
Educação e Mídia (BRASIL, 2008).
10 BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Comitê Nacional
de Educação de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial de
Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO,
2008. p. 24.
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11 O SINASE se fundamenta na CF/88, no ECRIAD, nas normatizações nacionais,
na Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos da
criança, no Sistema Global e no Sistema Interamericano dos Direitos Humanos:
Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil
(Regras de Beijing) Regras Mínimas das Nações Unidas para a proteção dos Jovens
Privados de Liberdade (ESPÍRITO SANTO, 2009), marcos legais internacionais.
12 São princípios do SINASE: 1. Respeito aos direitos humanos; 2.
Responsabilidade solidária da família, sociedade e Estado pela promoção e a
defesa dos direitos das crianças e adolescentes (artigos 227 da CF/88 e 4º do
ECRIAD); 3. Adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento,
sujeito de direitos e responsabilidades (artigos 227, § 3º, inciso V, da CF/88, e
3º, 6º e 15º do ECRIAD); 4. Prioridade absoluta para a criança e o adolescente
(artigos 227 da CF/88 e 4º do ECRIAD); 5. Legalidade; 6. Respeito ao devido
processo legal (artigos 227, § 3º, inciso IV da CF/88, 40 da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança e 108, 110 e 111 do ECRIAD) e nos tratados
internacionais; 7. Excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento; 8. Incolumidade, integridade física e segurança
(artigos 124 e 125 do ECRIAD); 9. Respeito à capacidade do adolescente de
cumprir a medida, às circunstâncias, à gravidade da infração e às necessidades
pedagógicas do adolescente na escolha da medida, com preferência pelas que
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (artigos 100, 112,
§ 1º, e 112, § 3º, do ECRIAD); 10. Incompletude institucional, caracterizada pela
utilização do máximo possível de serviços na comunidade, responsabilizando as
políticas setoriais no atendimento aos adolescentes (artigo 86 do ECRIAD); 11.
Garantia do atendimento especializado para adolescente com deficiência (artigo
227, parágrafo único, inciso II, da CF/88); 12. Municipalização do atendimento
(artigo 88, inciso I do ECRIAD); 13. Descentralização político-administrativa
mediante a criação e manutenção de programas específicos (artigos 204, inciso
I, da CF/88 e 88, inciso II, do ECRIAD); 14. Gestão democrática e participativa
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 15. Coresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas socioeducativas;
16. Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos
diversos segmentos da sociedade (ESPÍRITO SANTO, 2009).
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ções de vidas sempre têm sido as repressões, marcadas por
muitas violações de direitos (torturas e mortes).
Para Rabenhorst (2008), a vida em coletividade sempre
esteve marcada pelas questões sociais e politicas, motivos
que levam as pessoas a estarem sempre falando em “direi-

Sermão da Montanha.

A defesa dos direitos humanos14 e a expansão da ne-

Os direitos humanos podem ser ainda narrados pela

cessidade de se promover uma cultura de diretos humanos

história social, considerada um método de estudo, tendo

iniciam-se nos séculos XIX e XX15, como resultado dos

por objetivo compreender como e por que motivos reais ou

13 São diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo: 1. Prevalência
da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios; 2. Projeto
pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo; 3.
Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação
das ações socioeducativas; 4. Respeito à singularidade do adolescente, presença
educativa e exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa;
5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento
e respeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo; 6. Diretividade
no processo socioeducativo; 7. Disciplina como meio para a realização da ação
socioeducativa; 8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na
socialização das informações e dos saberes em equipe multiprofissional; 9.
Organização espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo que
garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente;
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora
da prática pedagógica; 11. Família e comunidade participando ativamente
da experiência socioeducativa; 12. Formação continuada dos atores sociais
(ESPÍRITO SANTO, 2009).
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14 As lutas por direitos humanos remontam à Idade Média, período em que
predominava o feudalismo. Para um maior aprofundamento da discussão,
consultar Trindade (2002).
15 As lutas por Direitos Humanos ocorreram no período medieval, momento
em que a organização da sociedade se baseava no principio do privilégio de
nascimento, fato que causava rigorosa estratificação social e desencadeava todas
as impossibilidades de liberdades tanto sobre as atividades como também sobre
as vidas das pessoas. Cf. Trindade (2002). Essas lutas iniciadas e lideradas pelos
camponeses ocorreram porque a terra era uma das únicas possibilidades de
riqueza e sobrevivência e mantida como bem “fora do comércio”, cujo controle
era exercido pelos nobres e membros da alta hierarquia da igreja. Com isso,
o domínio tanto político como jurídico e ideológico marcava as diferentes
instâncias e dimensões da vida da grande maioria do povo. A origem dessa
realidade é facilmente encontrada no quadro histórico-social do regime feudal,
onde o domínio da terra era um “senhor” (barão ou bispo) que exercia o poder.
Posteriormente, agregaram-se a essas lutas os burgueses que emergiam como
nova classe, com razões e interesses próprios, que se sentiam prejudicados pelos
senhores feudais, em relação aos seus negócios. Cf. Trindade (2002). Os frutos de
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vários conflitos ocorridos no âmbito internacional.

cos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento

ção dos princípios contidos na Declaração Univer-

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) concluí-

Várias foram as atrocidades cometidas que marcaram o

de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacio-

sal de Direitos Humanos e a redobrar seus esforços

do em 1996 (UNESCO, 2012).

século XX, das quais se destacam a Primeira Guerra Mun-

nal dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Pro-

para oferecer a todos os seres humanos uma vida

A partir de um novo arcabouço legal e programáti-

dial (1914-1919), o Holocausto realizado na Alemanha (séc.

tocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional

livre e digna que lhes permita alcançar a todos os

co surgido no Brasil, com a Constituição Federativa de

XX), o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades

dos Direitos Humanos (ONU, 2012).

seres humanos uma vida livre e digna que lhes per-

1988, os Direitos Humanos enquanto princípio do Esta-

mita alcançar um estado de bem estar físico, men-

do Democrático de Direito passou a ser elemento cons-

tal, social e espiritual (DHNET, 2012).

titutivo da ordem democrática e das políticas públicas

de Hiroshima e Nagasaki (1945) e a ocorrência da Segunda

Expandindo o corpo do direito internacional dos direi-

Guerra Mundial (1939-1945)16, fatos estes que abalaram a

tos humanos destacam-se: a Convenção para a Prevenção e

consciência crítica internacional (TRINDADE, 2002).

a Repressão do Crime de Genocídio (1948), a Convenção In-

(UNESCO, 2012). Com essa iniciativa, o Brasil tornou-se

A criação da Organização das Nações Unidas (ONU)

ternacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-

Entretanto, em oposição a tais recomendações, nos

um dos primeiros países a atender às recomendações da

em 1945 surge em decorrência desses conflitos com o ob-

criminação Racial (1965), a Convenção sobre a Eliminação

anos de 1960-1970, novas violações de direitos humanos

Conferência de Viena (UNESCO, 2012), ratificando os

jetivo de regular a ordem internacional e também elaborar

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres

ocorreram na América Latina com a implantação de ditadu-

principais instrumentos de proteção internacional dos

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),

(1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e

ras militares que impuseram repressão, censuras, prisões,

direitos humanos e criando mecanismos institucionais

datada de 194817, considerada um marco na história dos

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

desaparecimentos e assassinatos de milhares de pessoas

para apuração de violações de direitos humanos e planos

direitos humanos. Essa Declaração firmou a concepção

(2006) (ONU, 2012). Desde 1948, a Assembleia Geral da

que se opunham aos regimes ditatoriais, acontecimentos

e ações voltados para a educação em direitos humanos. A

contemporânea de direitos humanos, ancorada no tripé

ONU adotou cerca de 80 tratados e declarações de direitos

estes que ocasionaram um retrocesso nas lutas por direitos

democracia exigia o combate a todas as formas de violên-

universalidade, indivisibilidade, e interdependên-

humanos, como a Declaração sobre os Defensores dos Di-

civis, sociais e políticos.

cia e discriminação, assim como a criação de uma cultura

cia. Com isso, o debate sobre os direitos humanos passa

reitos Humanos (1998) e a Declaração sobre os Direitos dos

a fazer parte da agenda dos organismos internacionais e a

Povos Indígenas (2007) (ONU, 2012).

Contudo, nos anos 80, nos países latino-americanos, a

que fortalecesse o processo democrático.

sociedade civil lutou pela redemocratização, fizeram-se rei-

Após a II Conferência Mundial de Direitos Humanos,

A história da América Latina e do Brasil é atravessada

vindicações por novos direitos e para que os mesmos fossem

ocorrida em Viena, em 1993, o Brasil iniciou, na década de

por violações aos direitos humanos, desde o período colo-

institucionalizados. Nesse contexto, a temática dos direitos

90, a elaborar as primeiras versões do Programa Nacional

Após a Segunda Guerra Mundial e a partir da cria-

nial, quando se utilizou da catequese como educação polí-

humanos, no Brasil, ganhou forças nos anos 80 com a re-

de Direitos Humanos (PNDH), no período de 1996 a 2002.

ção da ONU, ainda em 1945, líderes mundiais decidiram

tica colonial, com vistas à formação do povo colonizado. Os

democratização, mediante a organização dos movimentos

Nestes dois programas a Educação em Direitos Humanos foi

complementar a promessa da comunidade internacional

ideais libertários da Revolução Francesa (1789) permeou

sociais, e de setores da sociedade civil, contrários ao regime

contemplada como eixo de ação.

de nunca mais permitir que ocorressem atrocidades como

revoltas e movimentos de libertação, na América Latina e

ditatorial do período de 1964-1985, considerado um dos

O Brasil, como membro da Organização das Nações

as que haviam ocorrido na guerra. Assim, elaboraram um

no Brasil (GOHN, 1995).

momentos mais marcantes de violação de direitos huma-

Unidas - ONU e da Organização dos Estados America-

nos, devido às práticas repressivas realizadas nesse período

nos – OEA, comprometeu-se internacionalmente com a

(BRASIL, 2012).

Década da Educação em Direitos Humanos (1995-2004).

discussão sobre a criação de cultura de direitos humanos
passa a ser promovida.

guia para garantir os direitos de todas as pessoas e em to-

O avanço da afirmação de direitos no Brasil ocorreu

dos os lugares do globo terrestre. O documento foi apre-

só a partir do século XVIII, quando aparece o discurso do

sentado na primeira Assembleia Geral da ONU em 1946 e

sujeito-de-direito. O Brasil viveu, no contexto do antigo

A partir dessa realidade, as organizações de defesa

Nessa direção, em 2003 foi criado um Comitê Nacional

repassado à Comissão de Direitos Humanos para que fosse

regime, sob o comando da corte portuguesa durante mais

dos direitos humanos se organizaram a fim de lutarem

de Direitos Humanos no âmbito do Ministério da Justi-

usado na preparação de uma declaração internacional de

de três séculos (SILVEIRA, 2003). A introdução do ideário

contra a carestia, pela moradia, por terra, pela união

ça, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos que ela-

direitos (ONU, 2012).

liberal e suas concepções de Estado de Direito e Cidada-

dos estudantes, pela educação popular e pela democra-

borou a primeira versão do Plano Nacional de Educação

Na primeira sessão da comissão em 1947, seus mem-

nia hierarquizada (cidadãos passivos e cidadãos ativos) só

cia do sistema educacional. Com o resultado das am-

em Direitos Humanos (PNEDH) que após ampla consul-

bros foram autorizados a elaborar o que foi chamado de es-

ocorreu com a Constituição do Império (1824). Cidadania

pliações dessas ações, deram-se iniciativas incisivas no

ta nacional fechou a versão de 2006. Nessa revisão, são

boço preliminar da Declaração Internacional dos Direitos

restrita e interditada aos escravos, mulheres e soldados.

campo da Educação em Direitos Humanos. Essa prática é

aprofundadas questões do Programa Nacional de Direi-

Humanos. Desse modo, o primeiro rascunho da Declaração

Diferenciação da Cidadania (portadores de direitos) da

contemporânea no Brasil e nos países da América latina e

tos Humanos, incorporando aspectos dos principais do-

Universal dos Direitos Humanos, que contou com a partici-

cidadania ativa (portadores de direitos civis e políticos).

envolveu educadores populares e militantes dos direitos

cumentos internacionais de direitos humanos dos quais

pação de mais de 50 países na redação, foi apresentado em

O voto censitário elitizava o poder e fortalecia a pirâmide

humanos, tendo início no período da ditadura militar en-

o Brasil é signatário.

setembro de 1948 e teve seu texto final redigido em menos

social. Mesmo com a instauração da República, algumas

tre 1964 e 1985 (BRASIL, 2012).

de dois anos. Segundo dados da ONU, a DUDH18, em con-

heranças são deixadas, como a escravidão, a concentração

Os direitos sociais reivindicados pelos movimentos

2009, foi aprovada a versão do PNEDH-3 que merece des-

junto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti-

da terra, a hierarquização social e a cidadania restrita.

sociais foram escritos na Constituição Federal de 1988,

taque por contemplar em um eixo orientador destinado

Com a 1ª Constituição Republicana de 1891 foi então que

conquista decorrente de luta e organização dos mesmos e

especificamente para a promoção e a garantia da Educa-

se reconheceu a igualdade jurídica de todos os cidadãos,

de setores da sociedade civil. Esses direitos aprovados na

ção e Cultura em Direitos Humanos. Em suma, o PNEDH

embora a cidadania política restringisse o voto dos analfa-

CF/88 corroboram para a defesa dos direitos humanos. A

tem configuração de uma política educacional voltada

betos, mulheres e soldados.

Constituição Brasileira de 1988, portanto, estabeleceu a

para cinco áreas: educação básica, educação superior,

Só com a República Populista em 1930, que se implan-

mais precisa e detalhada carta de direitos da história que

educação não formal, mídia e formação dos profissionais

taram de forma progressiva as legislações do direito ao

incluiu a identificação de direitos civis, políticos, econô-

dos sistemas de segurança e justiça (BRASIL, 2010). O

trabalho e a participação tutelada, que se estendeu o voto

micos, sociais e culturais, além de um conjunto preciso de

Plano Nacional de Educação em direitos Humanos traz

universal e secreto. Entretanto, entre 1937/45, período do

garantias constitucionais, fato este que significou enorme

uma concepção sintonizada com a concepção contempo-

Estado Novo, ocorreram restrições dos direitos políticos,

avanço conceitual e jurídico para a promoção dos direitos

rânea de direitos humanos:

com prisões e perseguições políticas.

humanos (UNESCO, 2012).

todo esse processo causaram fortes abalos sociais, favorecendo desestabilização
das estruturas do sistema feudal. Por essas razões, reis e nobres não conseguiram
mais dominar a sociedade europeia como dominaram outrora.
16 Além disso, os processos descolonizadores de países asiáticos e africanos
(1940-1970), motivando guerras locais. Esses fatos somados a outros conflitos,
à questão do desenvolvimento dos países chamados do terceiro mundo, também
fizeram parte da agenda internacional.
17 É importante ressaltar que outros documentos já haviam sido redigidos em
reação a tratamentos desumanos e injustiças, como por exemplo, a Declaração de
Direitos Inglesa (elaborada em 1689, após as Guerras Civis Inglesas, para pregar
a democracia) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (redigida em
1789, após a Revolução Francesa, a fim de proclamar a igualdade para todos)
(ONU, 2012). Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-eos-direitos-humanos/> Acesso em: 12 out. 2012.
18 Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 360 idiomas –
o documento mais traduzido do mundo – e inspirou as constituições de muitos
Estados e democracias recentes (ONU, 2012). A DUDH reconhece a dignidade
como inerente a todos os membros da família humana e que “todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e
de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”
(ONU, 2012).
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Nos anos sessenta, a Guerra Fria polarizou o mundo en-

O Governo Brasileiro, em 1995, inspirado na reco-

tre capitalistas e comunistas, gestando confrontos, guerras

mendação da Conferência Mundial dos Direitos Humanos,

civis e golpes de estado. A I Conferência de Direitos Huma-

realizada em Viena no ano de 1993, para que cada Estado

nos realizada em Teerã, em 1968,

Membro preparasse o seu programa de direitos humanos,
promoveu um amplo processo de consultas à sociedade e

incentiva a todos os povos e governos a consagra-

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

com a colaboração de especialistas, iniciou a formulação do

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

Na Conferência Nacional de Direitos Humanos de

[...] direitos humanos incorpora os conceitos de
cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, por sua vez inspirados em valores
humanistas e embasados nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade,
afirmando sua universalidade, indivisibilidade e
interdependência (BRASIL, 2008).
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Sabe-se que, mesmo com a defesa dos direitos huma-

presenciais) desenvolvidas ao final do curso para elabora-

nos, o mundo continua marcado pela injustiça e pela perver-

ção e apresentação dos planos de ação. Ao final do curso foi

sidade, em especial com os mais vulneráveis. No entanto,

realizado uma Audiência Pública, de 08 (oito) horas, para

atualmente toda pessoa pode e deve dirigir-se ao Estado e

apresentação dos planos à comunidade socioeducativa do

reivindicar direitos, por reconhecer que o seu não atendi-

IASES (UFES, 2012).

mento pode gerar um processo judicial. Isso porque, conforme Rabenhorst, a ideia de direito remete ao que é reto,
correto ou justo (RABENHORST, 2008).

O Curso apresentou um total de 09 (nove) módulos,
conforme relacionados abaixo:
•

tos Humanos e Sistema Socioeducativo;

Por isso, discorrer sobre direitos é extravasar os desejos
e as necessidades de se viver de modo mais justo, é, sobretu-

•

Segundo - Os direitos da Infância e Juventude no

•

Terceiro - Prevenção e Enfrentamento das diversas formas de violação dos direitos da Criança e do

ram negados (RABENHORST, 2008). Para tal, há necessi-

Adolescente e Interface com a Rede de Proteção;

dade da construção de uma cultura de educação em direitos
humanos. Portanto, o PNEDH traz a concepção de que a

•

Quarto - Educação Social e Protagonismo Juvenil;

educação é “um meio privilegiado na promoção dos direitos

•

Quinto - Práticas Restaurativas e Oficinas de Educação em Direitos Humanos;

humanos” (BRASIL, 2008, p. 25). Nesse sentido,
•

que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:

•

com os contextos internacional, nacional e local;
b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais

Sétimo - Orientação para Elaboração dos Planos
de Ação;

•

Oitavo - Seminário de Apresentação dos Planos de
Ação (apresentação prévia dos Planos elaborados,

a) A apreensão de conhecimentos historicamente
construídos sobre direitos humanos e a sua relação

Sexto - Saúde e Atribuições dos Profissionais da
Comunidade Socioeducativa;

a educação em direitos humanos é compreendida
como um processo sistemático e multidimensional

aprimoramento e esclarecimento de dúvidas)
•

Nono - Audiência pública de Apresentação dos
Planos de Ação (UFES, 2012).

que expressem a cultura dos direitos humanos em
todos os espaços da sociedade;

Os módulos - aulas e atividades - foram ministrados

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de

por profissionais que integram o Sistema Socioeducativo

se fazer presente em níveis cognitivos, social, éti-

e Rede de proteção à Criança e Ao Adolescente, incluindo

co e político;

profissionais da UFES e membros da sociedade civil, des-

d) Desenvolvimento de processos metodológicos

de estejam vinculados à temática em foco (UFES, 2012).

participativos e de construção coletiva, utilizando

Deste modo, a realização do curso possibilitou a atuação

linguagens e materiais didáticos contextualizados;

na perspectiva da intersetorialidade que, segundo Inojosa

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais

(2001, p. 105), significa a

que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos huma-

articulação de saberes e experiências com vistas

nos, bem como da reparação das violações (BRA-

ao planejamento, para a realização e a avaliação de

SIL, 2008, p. 25).

políticas, programas e projetos, com objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações comple-

Com essa perspectiva foi implementado o Curso de

xas (INOJOSA, 2001, p. 105, grifos nossos).

formação continuada Projeto Escola que Protege /IASES
2012/2013 - Formação teórica e prática de servidores do

Destacam-se, portanto, como os principais partici-

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

pantes dessa ação intersetorial19 setores da Justiça, da

(IASES): subsídios para atuação nas unidades socioeducati-

educação, do sistema socioeducativo, conselhos de direi-

vas, o qual abordaremos a seguir.

to entre outros.

3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

reuniões com as equipes com o objetivo de garantir a arti-

DO IASES NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMA-

culação intersetorial e o acompanhamento das ações rela-

NOS: UMA EXPERIÊNCIA EM CONSTRUÇÃO

cionadas ao curso, que se iniciou em dezembro de 2012 e

Durante a implementação do curso foram realizadas

A metodologia do curso contemplou uma carga horária total de 170 (cento e setenta) horas, divididas em 144
(cento e quarenta e quatro) horas/aula presenciais e mais
26 (vinte e seis) horas/aula de atividades programadas (não
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Brasil;

do, reconhecer que existem débitos a serem reestabelecidos,
não por favores ou gentilezas, mas porque tais débitos fo-

Primeiro - Direitos Humanos, Educação em Direi-

finalizou suas atividades em novembro de 2013. Todas as
reuniões, eventos e dados obtidos foram registrados buscando a construção de um banco de dados que auxiliaram a
gestão e o acompanhamento do Projeto Escola que Protege/
IASES 2012/2013 e, além disto, auxiliará a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente no sentido de fortalecer as
articulações intersetoriais e práticas de enfrentamento à
violência contra a criança e ao adolescente.

19 Cabe ressaltar que intersetorialidade não se refere apenas à dimensão técnica
e operativa. Ela é também ação política de articulação entre setores que pode visar
a construção, reafirmação ou oposição de projetos coletivos que potencializam
ou obstaculizam interesses coletivos (ABREU, 2009). Para mais aprofundamento
sobre a discussão conceitual da intersetorialidade, sugere-se a leitura do capítulo
2 de Pansini (2011) e Abreu 2009.
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A implementação do curso de formação continuada favoreceu a materialização de uma das diretrizes da extensão
que é a de impacto e transformação. Esta, segundo a Política
Nacional de Extensão, refere-se ao estabelecimento da relação entre Universidade e outros setores da sociedade com
vistas a uma atuação transformadora (FORPROEX, 2007).
A partir disso, após surgidas as questões relacionadas às
transformações provocadas é preciso “formular soluções,
declarar compromisso pessoal e institucional pela mudança
e atuar”, é o que se buscará no processo e ao final do curso
(FORPROEX, 2007, p. 18).
Outra diretriz da Extensão Universitária que foi colocada em prática nesse processo é a interação dialógica. Pois, a
realização de reuniões e avaliação das ações desenvolvidas
promoveu a troca de saberes e experiências, contribuindo
para a superação das práticas de violação de direitos (FORPROEX, 2007). Por isso, foram apresentadas várias sugestões no decorrer da realização do curso, as quais poderão ser
transformadas em planos de ação a serem implementados
nas unidades socioeducativas.
A interdisciplinaridade também foi praticada nesse processo, através da interação de conceitos, de metodologias
com vistas à busca da consistência teórica e operacional
que contribuiu para a estruturação do trabalho dos profissionais do sistema socioeducativo, o que conduzirá “à interinstitucionalidade, construída na interação e inter-relação
de organizações, profissionais e pessoas” da comunidade
socioeducativa (FORPROEX, 2007, p. 18).
Com isso, ocorre a indissobilidade ensino-pesquisa-extensão, pois o “Curso de Formação Projeto Escola que Protege20/IASES 2012/2013 - formação teórica e prática de
servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo (IASES): subsídios para atuação nas unidades socioeducativas”, uma ação de extensão, está vinculado
ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimentos, que tem os profissionais do sistema socioeducativo

20 O projeto Escola que Protege (EQP) é voltado para a promoção e a defesa
dos direitos de crianças e adolescentes, além do enfrentamento e prevenção das
violências no contexto escolar. A principal estratégia de ação é o financiamento
de projetos de formação continuada de profissionais da educação da rede pública
de educação básica, além da produção de materiais didáticos e paradidáticos
nos temas do projeto. É uma estratégia de política pública da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), do
Ministério de Educação (MEC), que visa o enfrentamento e a prevenção das várias
formas de violência contra crianças e adolescentes e a defesa dos direitos desse
segmento (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=17453&Itemid=817).
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como protagonistas de sua formação técnica continuada,
com a oportunidade de discutir temas do cotidiano profissional, realizar críticas e apresentar sugestões de superação
das dificuldades, contribuindo para o aprimoramento das
competências necessárias à atuação profissional (FORPROEX, 2007).
Enfim, a Extensão Universitária da UFES, através da
realização dessa formação continuada, ofereceu contribuições importantes para o processo de realização da intersetorialidade21 entre as políticas públicas com vistas à garantia da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente, pois a viabilização dessa ação (curso) ocorreu
por meio da articulação das instituições que compõem a
Rede de Proteção a esse segmento e as contribuições desta iniciativa continuam permeando as ações e encaminhamentos acerca do fortalecimento da educação em direitos
humanos como elemento estruturante na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

21 Para um maior aprofundamento da temática, consultar Dissertação de
Mestrado intitulada “A intersetorialidade entre Saúde e Assistência Social no
Município de Vitória/ES”, elaborada por Pansini (2011), no Programa de PósGraduação em Política Social (PPGPS), da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES).
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1.1 METODOLOGIA
Análise de produção acadêmica e literatura produzida nos últimos 10 anos, uma vez que a resolução SINASE, primeiro
documento que visa a regulação dos procedimentos de execução das medidas socioeducativas no Brasil desde a promulgação
do ECRIAD, data de 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Pró-Reitoria de Extensão. Projeto Escola que Protege/IASES 2012/2013
- formação teórica e prática de servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES): subsídios

2 A LEGISLAÇÃO E OS DIREITOS GARANTIDOS À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
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O artigo 227 da Constituição Federal (CF) define que
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-

_____. _____. Encontro de Adesão – Capacitação de educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos e Escola
que Protege (Documento). Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008.

dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,

VITÓRIA (ES) Ministério Público do Espírito Santo. Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei federal 8.069, de 13 de julho de 1990 & Legislação Congênere. Vitória, 2010.

texto corroborado pelo artigo 4º da lei 8069, de 13 de Julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD).
A essa luz, convoco a refletirmos sobre a capacidade das partes em cumprirem com o dever de assegurar os direitos
exigidos pelo referido artigo da nossa Carta Magna, e como podemos pensar a hierarquia desse dever entre as partes, ou

1 Psicólogo, vinculado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). E-mail: grbadaro@gmail.com.
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seja, a quem podemos atribuir uma responsabilidade maior,

do a educação como elemento a partir do qual abordamos o

com-leite, como se dizia nas brincadeiras infantis de outro-

relação com o mundo escolar começa a sofrer desgaste

a partir da noção de empoderamento, de poder entendido

surgimento do adolescente em conflito com a lei e as possi-

ra, sentirão novamente na pele a dificuldade em se adequa-

significativo.

como a capacidade de poder fazer.

bilidades de reversão desse processo de exclusão social, bem

rem ao contexto escolar e, não raro, poderão sucumbir ao

Nesse sentido, a escola inserida nas unidades socioe-

Quando analisamos os deveres, julgo inadvertido o tex-

como as marcas que a imposição de medida socioeducativa

desânimo e ao descompasso da exigência padrão feitas aos

ducativas deve cuidar para não repetir – como parece ser

to quando coloca a família como primeira instituição a assu-

de internação podem gerar no adolescente e a produção sub-

estudantes, ainda mais no caso de almejarem a inserção em

o caso – os erros cometidos pela escola tradicional, menos-

mir os deveres expressos, ainda mais se considerarmos que

jetiva que ela pode gerar, considerando o dito:

instituições de ensino superior.

prezando a capacidade de aprendizagem do adolescente,

nosso objetivo é tratar do que a aplicação de medida socioe-

Esse déficit poderá ser sentido por eles quando de sua

tampouco exigindo para além de suas capacidades. Parece

ducativa de internação a um adolescente produz no mesmo,

Todo atendimento ao adolescente autor de ato

inserção em cursos profissionalizantes e outras atividades

ser o caso buscar identificar suas deficiências de aprendi-

e tais medidas são aplicadas apenas nas situações em que

infracional – sem perder de vista seu caráter san-

nas quais venham a ser exigidos os conteúdos escolares ora

zagem, considerando que uma história escolar pautada por

o comportamento do adolescente assume uma tipologia de

cionatório e as medidas de segurança e contenção

negligenciado em nome de uma “formação moral”.

inconsistências, tensões e evasões aponta para caminhos

crime ou contravenção penal, conforme previsto no artigo

– deve, obrigatoriamente, ter a marca da educação e

Cumpre destacar que esse “empenho” da escola, inseri-

que precisam ser reconfigurados, reestabelecidos, sob pena

103 do Estatuto, denominado como Ato Infracional.

contribuir para o desenvolvimento pessoal e social

da nas unidades, na formação moral dos adolescentes, de-

de seguir reproduzindo o ciclo de exclusão do qual o ado-

do adolescente (COSTA, A.C.G., 2006, p. 36).

nota um desconhecimento e uma desconexão da proposta

lescente em tela é vítima. A perspectiva é de ruptura com

que o ato infracional, via de regra, é cometido por adoles-

socioeducativa e da rotina diária de um Centro Socioedu-

esse processo que, a meu ver, tem relação com o processo de

centes cuja inserção social é caracterizada por carências de

cativo, onde deve, por regra, existir grupos de discussão,

rotulagem do adolescente em conflito com a lei.

várias ordens, destacando-se a financeira. E, considerando

palestras, reuniões e atendimentos com equipe técnica

De modo geral, os adolescentes em conflito com a lei

habilitada, formada por psicólogos, assistentes sociais e pe-

apresentam baixo desempenho e interesse pela escola e ele-

dagogos, além de outros profissionais agregados, para fim

vadas taxas de evasão escolar. “Dentre os diversos fatores,

de reflexão, formação moral e ressignificação dos atos in-

a experiência escolar negativa desponta na literatura como

fracionais cometidos pelo adolescente, além de sua relação

um dos preditores mais significativos do envolvimento in-

consigo mesmo, com sua família, com a comunidade e com a

fracional sério, na adolescência” (ZHANG et al., 2010 apud

sociedade de forma geral.

BAZON; SILVA; FERRARI, 2013, p.176). Isso não significa

Ora, é de amplo conhecimento e facilmente verificável

que a criança e o adolescente não demonstram condições
sociais de obtenção de renda, isso denota uma dificuldade
financeira da família que, também sabido é, vai caracterizar
dificuldades da própria família em acessar os direitos que,
na lei, a mesma tem que assegurar com absoluta primazia,
por deficiências históricas dos serviços públicos no Brasil.
No que diz respeito à sociedade, nas zonas mais pauperizadas a deficiência se repercute, no entanto, a potência
da rede social, das trocas afetivas, e do apoio mútuo pode
configurar um fator protetivo relevante de apoio ao adolescente, mesmo em ambientes difíceis.
No entanto, esse trabalho de mobilização numa sociedade cada vez mais individualista e acelerada, em comunidades oriundas de migrações diversas e sem laços
fortalecidos de identidade regional, e com o advento e fortalecimento do tráfico de drogas, que costuma ter papel preponderante nesses territórios, é também tarefa que requer
investimentos, com metodologia apropriada, que particulares ou grupos comunitários tem pouco a oferecer.
A tudo isso se soma uma culpabilização da família e do
indivíduo adolescente pelo discurso hegemônico propagado
pelos meios de comunicação de massa, e que o estado pouco
faz para reverter, desconsiderando que a não garantia dos
direitos à família e, por conseguinte, ao adolescente, cria fatores de vulnerabilidade que não podem ser negligenciados.
Por derradeiro, analisamos o estado que, de acordo com
o artigo 226 da CF, deve garantir proteção especial à família, base da sociedade.

3 ESCOLA E TRAJETÓRIAS ESCOLARES: SOLUÇÃO,
CAUSA E SINTOMA
O atendimento aos adolescentes que cometem atos infracionais deve considerar não apenas as sanções punitivas,
de natureza coercitiva, mas, antes de tudo, aspectos educativos. Pretende-se, com isso, garantir a proteção integral dos
adolescentes e o atendimento aos seus direitos, por meio de
um conjunto de ações que possa inseri-los na vida social, proporcionando uma “educação formal, profissionalização, saúde, lazer e demais direitos assegurados legalmente” (VOLPI,
2002 apud PADOVANI; RISTUM, 2012, p. 972).
Nesse sentido, destacamos que o atendimento escolar
existe dentro das chamadas Unidades Socioeducativas,
onde os adolescentes cumprem medida socioeducativa

De acordo com Padovani e Ristum (2012, p. 976), os pro-

que devemos imputar essa situação ao indivíduo, sendo

fissionais que trabalham na escola intramuros, os professo-

tarefa do processo socioeducativo fortalecer esse processo

res, tendem a apresentar em seus discursos o enunciado de

educacional, uma vez que conta com quadro de profissionais

que se faria necessária uma pedagogia específica para traba-

exclusivo para atendimento desse adolescente, como psicó-

lhar com esse público, com uma metodologia diferenciada.

logos e pedagogos, que podem e devem se aliar ao processo

Entretanto, de acordo com Costa e Assis (2006, p.46),
diferenciar a educação dentro dessas instituições constitui uma forma

escolar num movimento que poderia ter sido feito anteriormente, quando da detecção do problema escolar.
O ambiente escolar também carece da ampliação de
seus horizontes e ofertas formativas mais amplas aos ado-

de internação. No entanto, o que se verifica é que na escola intramuros os conteúdos das disciplinas escolares se

[...] inteiramente distorcida e inconsequente de se

apresentam com menor importância, “já que esta se colo-

abordar a situação, porque costuma partir do pres-

ca, como objetivo maior, a formação moral” (PADOVANI;

suposto de que é coerente e necessário fazer coisa

RISTUM, 2012, p. 975).

pobre para pobre... Tudo que serve para trabalhar

Indubitavelmente, para além da simples aquisição de

com adolescentes serve para trabalhar com adoles-

conteúdos curriculares, o aprendizado de práticas de con-

centes em conflito com a lei, porque toda ação edu-

vivência e reflexões que venham a evitar a reincidência dos

cativa deve ser revestida de uma aposta no outro.

lescentes, como cultura, esporte e profissionalização, por
exemplo, que costumam estar compartimentados em outras áreas do serviço público, negligenciando o acesso aos
direitos dos adolescentes e desconsiderando a importância
desses saberes/fazeres na formação humana integral e para
a criação de vinculações positivas com esse ambiente para
além da atividade curricular de sala de aula.

adolescentes acautelados se reveste da maior importância.
4 A FAMÍLIA CULPABILIZADA

Contudo, cumpre não repetir o erro apresentado nas tra-

Ressalte-se ainda que a resolução SINASE, no tópico

jetórias escolares desses adolescentes por parte das institui-

6.1, Diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo,

ções de ensino regulares extramuros, apontados por outros

aponta, como item 5, o título “Exigência e compreensão, en-

Não podemos esquecer que a vida escolar é uma das face-

estudos. Destaca-nos Bazon, Silva e Ferrari (2013, p. 191):

quanto elementos primordiais de reconhecimento e respei-

tas da vida de um adolescente que, no caso dos que cumprem

to ao adolescente durante o atendimento socioeducativo.”

medida socioeducativa de internação, em sua significativa

teção são as políticas públicas de saúde, educação, assis-

Fato é que os adolescentes percebem-se sem apren-

Apenas se exige daquele em quem se acredita. Como expres-

maioria são oriundos das camadas economicamente mais

tência social, segurança, esporte, cultura, moradia, dentre

der e indicam possuírem muitas dificuldades, de-

so no texto subsequente ao título, “exigir dos adolescentes

frágeis da população. O apoio à família, preconizado pelo ar-

outras. E, cumpre destacar, o estado, entre as partes cita-

notando quão conscientes são de suas dificuldades

é potencializar suas capacidades e habilidades, é reconhecê

tigo 226 da Constituição Federal, deve ser considerado com

das, é a única instituição com recursos disponíveis para

e do consequente baixo desempenho que apresen-

-los como sujeitos com potencial para superar suas limita-

mais rigor. Souza e Costa (2013, p. 278), nos dizem que

investir na promoção de fatores de proteção aos adolescen-

taram, o que torna sua vida escolar sofrível; mas,

ções” (BRASIL, 2006, p.46).

tes, e isso implica promover esses fatores também às suas

em geral, mesmo não aprendendo, eles são promo-

famílias e à sociedade.

vidos de ano escolar. (grifos nossos)

Os caminhos pelos quais o Estado promove essa pro-

Nesse sentido, para além de uma crítica superficial às

Nesse sentido, como já afirmado acima, reconhe-

A existência de um adolescente em conflito com a

cendo que os adolescentes em conf lito com a lei são

lei significa um aviso de que existem problemas no

pessoas humanas e, como tal, possuem também um

sistema, pois o adolescente é intensamente afetado

deficiências do estado na garantia desses fatores de prote-

Ora, ao verem extintas suas medidas, esses adolescen-

grau de autocrítica, eles percebem seu rendimento e

pelo contexto familiar e também afeta o contexto

ção, em que pese os avanços obtidos nas políticas públicas

tes deverão, via de regra, prosseguir na carreira escolar e,

seu grau de aprendizagem e, ao verem que estão em de-

do qual faz parte (Bulaccio, 1992; Fishman, 1988).

nos últimos 10 anos, aprofundaremos o debate percorren-

tendo uma escolarização de segunda linha, do tipo café-

fasagem, e não encontrando apoio nessa superação, a

Ressalta-se ainda que a relação adolescente-família
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Compreender o adolescente, implicando-se na tarefa de

Essa temática e os atores envolvidos já foram breve-

inserida, bem como a afeta. Nesse sentido, Segond

mente abordadas acima e, nesse ponto da discussão, con-

(1992) coloca que sendo a família um subsistema

vém discutir esses direitos no contexto dos fatores de prote-

No entanto, a resiliência não pode ser encarada como

ra, constituem tarefa central nesse processo. Costa, A.C.G.

dentro da sociedade, “[...] esta mesma exerce sobre

ção dos adolescentes ante a infração grave. Será necessário

uma panacéia que resolve todos os problemas, tampouco

(2006, p. 61), diz que “o adolescente em situação de dificul-

a família, direta ou indiretamente, violências que

restringir o direito à liberdade para conseguir garantir um

que resultará inevitavelmente da promoção de fatores de

dade muda porque é compreendido e aceito, e não é com-

não são simplesmente erros, mas que também po-

mínimo de proteção a esses adolescentes? O que gera, nos

proteção, “uma vez que tal qual os fatores de risco, os de

preendido e aceito porque muda”. O passo primeiro deve ser

dem ser quase institucionalizadas” (p. 442-443).

adolescentes, enquanto processo de subjetivação, a imputa-

proteção não constituem entidades absolutas capazes de

dado por aquele que, em tese, deveria ter dado esse passo

ção de medida socioeducativa de internação?

produzir respostas iguais a todos os indivíduos. Estes in-

tempos atrás: o Estado e seus representantes.

Ou seja, é fundamental um olhar mais ampliado sobre
a realidade desse adolescente, uma abordagem sistêmica, pois que inserido num contexto social cujos fatores de
vulnerabilidade sobrepujam os fatores de proteção, vários
sinais de alerta, ou sintomas – com o devido cuidado para
o uso do termo – comparecem antes da infração grave, “e
a frequência escolar, per si, pode constituir em um fator
de proteção do adolescente quando esta fortalece sua rede
prossocial” (PASSAMANI; ROSA, 2009 apud BAZON; SILVA; FERRARI, 2013, p.193).
Uma face extremamente perversa desse processo
consiste na culpabilização que as famílias dos adolescentes em conflito com a lei tendem a introjetar, explicando
o cometimento do ato infracional por seus filhos como
resultado da falta de orientação e presença dos pais, assim como o frágil diálogo entre eles e os filhos e a presença de más companhias.

Tal atitude será fundamental para o desenvolvimento da

plexo, de modo que aquilo que compreende proteção para

autonomia dos adolescentes. A exemplaridade, pilar defendi-

da existência, nas Unidades Socioeducativas, de oferta de

uns pode não corresponder para outros” (ASSIS et al., 2006;

do pela resolução SINASE de 2006, funciona como referência

ações escolares, esportivas, culturais, de lazer, saúde, en-

YUNES, 2003 apud COSTA; ASSIS, 2006, p.77).

para a capacidade do adolescente se guiar de acordo com suas

fim, todos os direitos já expressos no artigo 4º do ECRIAD,

Ainda a respeito dos fatores de proteção, que atuam

regras, mas regras pautadas considerando a dimensão do ou-

no artigo 227 da CF e, além disso, exige que estejam expres-

como processos potencializadores desde a infância e adoles-

tro, promovendo seu crescimento pessoal e social. “Definida

sos em um Programa de Atendimento bem delineado com

cência, Garmezy, 1985 (in ASSIS et al., 2006 apud COSTA;

por Freitas (2003) enquanto a capacidade do sujeito dar-se

o percurso socioeducativo a ser oferecido ao adolescente

ASSIS, 2006, p.77) aponta que são de três tipos principais:

suas próprias leis, compartilhá-las com os seus semelhantes

dade aplicada, as medidas socioeducativas devem produzir
impacto positivo na vida do adolescente.
Fato é que o controle social que existe sobre as medidas socioeducativas, em particular as de internação,
fazem com que os Conselhos Estaduais de Direitos da
Criança e do Adolescente se mobilizem, o que vem obrigando os estados a investirem recursos nas unidades e
garantir as atividades elencadas. Controle esse que não
mantém a mesma vigilância, até mesmo por dificuldades
cidades, onde as carências na oferta de serviços e dos direitos preconizados constitui lugar comum.

básicos, como educação, saúde, assistência social,

Olhando assim para as potências possíveis no processo

esses adolescentes e suas respectivas famílias es-

socioeducativo e para a peculiaridade do desenvolvimento

barram na oferta mínima e inadequada dessas po-

da pessoa adolescente, não raro os adolescentes tem acesso a

líticas sociais e, portanto, não conseguem superar

muitos dos direitos que lhes deveriam ser assegurados desde

as barreiras existentes, permanecendo à margem

a infância quando de sua apreensão, como atenção psicológi-

da sociedade, (in)visíveis, relegados socialmente. O

ca, profissionalização, saúde, quando não escolarização.

conflito com a lei é um grito de socorro, uma forma

Importante é que a medida vise atuar na redução dos

de existência social, de se tornar visível (SOUZA;

fatores de risco na vida dos adolescentes, entendendo a

COSTA, 2013, p. 281).

prática do ato infracional como a culminância da ocor-

uma rede de amparo que vá além da progressão de séries
escolares de maneira pura e simples.
5 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, FATORES DE
PROTEÇÃO E A SUBJETIVAÇÃO DOS ADOLESCENTES
Em relação à proteção de crianças e adolescentes,

um relaciona-se à família, na provisão de apoio,
suporte e respeito mútuo; outro está vinculado à
própria capacidade individual de se desenvolver autonomamente, com autoestima positiva, auto-controle e características de temperamento afetuoso e
flexível; o terceiro corresponde ao apoio oferecido
pelo ambiente social, relacionamento com amigos
e outras pessoas significativas.
Cumpre lembrar, nessa altura de nosso debate, que
estamos a discutir sobre pessoas, adolescentes, em peculiar processo de desenvolvimento e, por que não dizer, de subjetivação.
O que vimos delineando é um percurso de ausências e
lacunas, tanto à família quanto ao adolescente, que em alguns casos culmina com a ocorrência de um ato infracional grave que vem a resultar na imputação de uma medida
socioeducativa de internação. O que reforça uma trajetória
já marcada por inadaptações, dificuldades com as instituições, negligências e pouco êxito nos percursos hegemôni-

ca, simultaneamente na autodeterminação e no comportamento pró-social” (COSTA; ASSIS, 2006, p.78).
O direito à convivência familiar e comunitária deve
ser assegurado também no contexto socioeducativo e, de
acordo com a realidade, essa convivência familiar e comunitária no contexto de origem dos adolescentes em
conflito com a lei, não se dava de maneira salutar. Importante destacar, as unidades socioeducativas devem
constituir-se como uma Comunidade Socioeducativa e,
nesse sentido, a convivência é pertinente para o desenvolvimento saudável dos adolescentes.
Aspectos motivadores são, reconhecidamente, fatores
essenciais na vida das pessoas e não podem, de maneira nenhuma, ser negligenciados, na medida em que dão suporte
à disposição dos adolescentes em se engajarem, por seu turno, no fortalecimento desses vínculos e na promoção de sua
autonomia. É nesse sentido que debatemos a importância
da constituição de um projeto de vida com esses adolescentes, cuja história costuma ser pautada, entre esses aspectos,
pela desesperança e falta de perspectivas.
Num olhar genérico sobre essa juventude que se en-

cos. O que nos leva a considerar, ainda mais, a relevância da

volve na prática dos atos infracionais, vemos o alto índice

promoção de fatores de proteção como meio de promover a

de mortalidade que tende a acometê-los, o que traz à tona

vos de vida que, quando presentes, aumentam a possibi-

resiliência nesses adolescentes objetivando um afastamen-

a imagem da perenidade potencialmente precoce de seus

lidade do indivíduo apresentar problemas físicos, sociais

to, através de um projeto de vida, a partir da promoção da

corpos, expostos a toda sorte de riscos e a desconfiança na

ou emocionais” (YUNES & ZSYMANSKI, 2001 apud COS-

autonomia do adolescente e do fortalecimento de seus vín-

capacidade de proteção por parte do mundo adulto. Isso cria

TA; ASSIS, 2006, p.76).

culos com referências positivas, dos meandros tortuosos da

uma dimensão de desesperança.

rência e verificação da presença conjunta de uma soma

evite o apontado acima como grito de socorro, constituindo

e conduzir-se de acordo com as mesmas, a autonomia impli-

acautelado, até mesmo porque, independente da modali-

da atenção do Estado para garantir seus direitos

e deve configurar um alerta anterior para que a sociedade

sua transformação de maneira aberta, franca e verdadei-

teragem junto a outras variáveis, de modo dinâmico e com-

Enquanto crianças e adolescentes que necessitam

Como dito, a relação do adolescente com a escola pode

presença de fatores ou mecanismos de proteção”.

de 2012, que regulamenta o SINASE, elencam a necessidade

A resolução SINASE de 2006, bem como a Lei 12.594

estruturais, no cotidiano vulnerável das periferias das
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sistir e não sucumbir às dificuldades, o qual está associado à

é também afetada pelo contexto social a o qual está

destes. Por risco entende-se “todo tipo de eventos negati-

Determinante nesse processo, considerando a impor-

cultura da violência e do tráfico de drogas.

Importa compreender que o cometimento do ato in-

tância do protagonismo do jovem na reversão desse proces-

A vinculação dos adolescentes com os adultos envolvi-

fracional é o ápice de várias e sucessivas privações, faltas

so de exclusão, é o fortalecimento de fatores de proteção por

dos no processo socioeducativo reveste-se de grande impor-

materiais e uma tentativa de pertencimento ao mundo.

parte das unidades socioeducativas, dentre os quais se des-

tância na dimensão do fortalecimento de vínculos, já “[...]

“A exclusão econômica, porém, traz muito mais do que o

tacam, de acordo com Assis e Costa (2006), o fortalecimento

que em instituições desta natureza, os monitores, mais que

impedimento de consumo: ser um adolescente brasileiro

de vínculos, a autonomia e o projeto de vida.

outros adultos, funcionam como modelos identificatórios,

e pobre significa ser subjetivado pela ausência de pers-

o paradigma da Doutrina da Proteção Integral,

Nesse processo, não é negligenciável a dimensão da resi-

devido à proximidade e permanência junto aos sujeitos

pectivas e de futuro; significa ter como fato cotidiano e

considera-os como sujeitos de direitos em rela-

liência, que costuma emergir enquanto benefício resultante

atendidos” (SIQUEIRA; DELL’AGLIO, 2006 apud COSTA;

concreto a vivência de situações de violência” (CASTRO;

ção ao mundo adulto; são sujeitos de direitos em

da promoção de fatores de proteção a adolescentes em confli-

ASSIS, 2006, p. 78). “Os vínculos afetivos constituem a base

GUARESCHI, 2007, p. 206).

suas relações com a família, a sociedade e o Esta-

to com a lei. De acordo com Shoemaker (1996 apud COSTA;

do apoio social, a qual confere sensação de segurança ao

Essas trajetórias a esmo vão plasmando um processo de

do (CONCEIÇÃO, 2010; MACHADO, 2003 apud

ASSIS, 2006, p.77), “[...] o enfrentamento do cotidiano face

adolescente, fortalecendo-o para o enfrentamento das ad-

subjetivação nos adolescente onde a ausência de um projeto

SOUZA; COSTA, 2013, p.277).

aos agravos diferencia-se basicamente pelo potencial de re-

versidades” (COSTA; ASSIS, 2006, p.78).

de vida torna-se lugar comum e, considerando que o objeti-
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vo da internação é trabalhar para que jovem aprenda a ser e

A qualidade da relação interpessoal reveste-se da

conviver sem reincidir na prática de atos infracionais, deve-

maior importância, como já citado acima, além do trabalho

mos considerar o desafio de seu retorno enquanto egresso.

com as famílias para que, nessa caminhada, quando egres-

Considerar a educação e, em particular, o fracasso es-

Pois, “[...] o que vemos é que, ao egressarem do confinamento,

sar do sistema, o jovem-adolescente possa ter elementos

colar, reveste-se da maior importância, situando o espaço

torna-se muito mais difícil ser aceito socialmente; os ado-

de sustentação e apoio a seu projeto, de incremento de sua

escolar como local privilegiado de cuidado e relação com o

lescentes continuam ‘temidos’ e, agora, mais do que nunca,

resiliência, uma vez que “no processo de construção de um

outro. Deve-se ainda observar outros matizes da formação

marcados, estigmatizados” (SOUZA; COSTA, 2013, p.284).

projeto pessoal, adolescentes em conflito com a lei deman-

humana, como aprender a ser e conviver, sem negligenciar

Se esses jovens continuam a se sentirem desassisti-

dam apoio de figuras representativas para encorajá-los a

a aquisição de conteúdos, tão importante para a autoes-

dos, sob riscos frequentes em sua vida, essa dimensão

vislumbrar trajetórias mais saudáveis e felizes” (COSTA;

tima e afirmação da capacidade do adolescente, que tem

parece associar-se à perspectiva pessoal de um futuro

ASSIS, 2006, p.79). Num primeiro momento, os profissio-

um potencial de autoavaliação crítica. Como nos afirma o

frágil ou inexistente, como se a vida não valesse a pena.

nais no cotidiano socioeducativo farão a diferença mas,

relatório da UNESCO,

Assim sendo, devemos refletir acerca de projeto de vida

quando de sua saída, a família e a sociedade deverão se

enquanto fator de proteção, remetendo à questão da tem-

encarregar novamente desse apoio, com a participação e

poralidade e do cuidado.

amparo sempre decisivo do estado.
A abertura à participação social no processo socioeduca-

No contexto socioeducativo, a valorização de ati-

tivo, à rede intersetorial estabelecida no território, às orga-

vidades que envolvam a dimensão do cuidado, do

nizações sociais dos mais diversos matizes e propósitos, aca-

tempo e do desejo, a partir da rotina ordinária,

bam por constituir mais fatores de proteção ao adolescente

pode favorecer a elaboração de projetos. Estes vi-

ante a face sedutora e perniciosa da cultura da violência.

sam ao fortalecimento do senso de identidade pesPromover fatores protetivos tais como fortaleci-

que se deseja, tanto no momento presente quanto

mento de vínculos, autonomia e projeto de vida pode

no porvir (COSTA; ASSIS, 2006, p.79).

resultar na aquisição de outros importantes recursos para que adolescentes em situação de risco social

pilares da educação dos quatro elencados no relatório da
UNESCO (DELLORS, 1996), sem reincidir na prática de atos
infracionais, passa pelo fortalecimento da identidade dos
adolescentes, num movimento de reconstrução do desejo
desse público dentro de uma perspectiva cidadã e autônoma.

relevante importância.

passando à descoberta do outro, necessariamente,
pela descoberta de si mesmo, e por dar à criança
e ao adolescente uma visão ajustada do mundo, a
educação, seja ela dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve antes de mais ajudá-los a
descobrir-se a si mesmos. Só então poderão, verdadeiramente, pôr-se no lugar dos outros e compreender as suas reações (DELORS, 1996, p.98).

soal, conferindo maior nitidez sobre quem se é e o

Aprender a ser e aprender a conviver, enquanto dois

adolescentes em conflito com a lei – sem menosprezar sua

desenvolvam a capacidade de resistir à destruição e
a capacidade para se reconstruir, que constituem os
dois componentes básicos da resiliência (Assis, Pesce & Avanci, 2006; Sanchez, Oliveira & Nappo, 2004;
Todis et al., 2001; Munist et al.,1998; Garbarino,
1999) (apud ASSIS;COSTA, 2006, p.80).

Projetar-se no futuro, reconhecer perspectivas e traçar

Culpabilizar a família e o adolescente é negar que o disposto no artigo 226 da CF, que declara que a família tem
especial proteção do estado, está longe de ser efetivado. Amparar a família, auxiliá-la a fortalecer seus vínculos, atuar
ainda no fortalecimento dos laços comunitários há de consolidar um importante fator de proteção.
Um aspecto contraditório é verificar que cabe às instituições que aplicam as medidas socioeducativas de internação atentar para princípios que venham a construir
fatores de proteção a esses adolescentes, mesmo face às

possibilidades vai depender das relações construídas com

Existem limitações das medidas socioeducativas quanto

imensas limitações das mesmas. Parte dessas limitações

os socioeducadores e trabalhadores do sistema socioedu-

a potencialidade transformadora de alguns aspectos da vida

é fruto inclusive da situação adversa em que os adoles-

cativo, bem como da capacidade desse sistema em oferecer

dos adolescentes, especialmente os de ordem econômica. No

centes em conflito com a lei passam a estar expostos,

subsídios aos jovens pelo aprimoramento de suas habilida-

entanto, o enfrentamento à subjetivação autopejorativa não

tendo sua liberdade restrita e consolidando uma autoi-

des e apoio a sua família, de maneira a sobrepujar o estigma

são negligenciáveis na reversão dos processos de exclusão so-

magem negativa de si mesmos, num processo de subjeti-

e as marcas subjetivas, delineados pelo envolvimento em

cial sofridos pelos adolescentes em conflito com a lei.

vação culpabilizante.

6 CONCLUSÃO

pectivas, a constituição de um projeto de vida com o ado-

trajetórias típicas da cultura da violência que culmina com
a prática de atos infracionais gravosos.

No entanto, o estudo demonstra que a criação de pers-

Fica explícita a importância da capacidade de resposta
às demandas históricas de formação dos adolescentes pelo
sistema socioeducativo, sem desconsiderar que, numa sociedade marcada pelo baixo investimento na garantia dos

lescente, o estabelecimento de vínculos positivos com os
Apesar da exortação da absoluta prioridade às crianças

trabalhadores da instituição, o desenvolvimento de habili-

e adolescentes feita pelo artigo 227 da CF e consolidada pelo

dades que venham a promover sua autonomia, em que pese

artigo 4º do ECRIAD, a Doutrina da Proteção Integral não

a dificuldade de atuar na solução dos problemas de ordem

direitos dos adolescentes, investir em seu fortalecimento

tem conseguido se efetivar no cotidiano de maneira satisfa-

econômica, podem garantir fatores de proteção decisivos

pessoal, na dinâmica da resiliência, lança luz sobre a impor-

tória, principalmente na vida das famílias, das comunida-

para a reversão do processo de exclusão social a que estão

tância da educação no processo de ressignificação, e passa

des (sociedade) e, por conseguinte, dos adolescentes oriun-

submetidos os adolescentes em conflito com a lei, valori-

pela constituição e foco num projeto de vida.

dos das camadas economicamente mais vulneráveis, não

zando seu protagonismo, devidamente fortalecido com o

reduzindo os fatores de risco ao ingresso na prática de atos

incremento de sua resiliência.

Fomentar a construção de projetos de vida protege
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infracionais gravosos por parte de adolescentes.

porque disponibiliza maior conhecimento da rea-

Ao mesmo tempo, existem fatores de proteção que,

lidade, dos próprios limites e possibilidades, atre-

apesar da dificuldade em se consolidarem numa ambi-

lados ao desejo pessoal. Faz-se necessário investir

ência economicamente adversa, estão bastante ligados a

no tempo e aspirar à felicidade, mesmo diante de

relações interpessoais, posturas, metodologias, atenções

perdas sucessivas e histórias marcadas por eventos

e cuidados que não estão diretamente ligados à disponibi-

negativos (COSTA; ASSIS, 2006, p.79).

lidade de renda e acesso aos bens de consumo por parte dos
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1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas
de fazer balancê, de se remexerem dos lugares [...] Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa
importância [...] Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data (ROSA,
2001, p. 200).
Em Ciências Humanas, o trabalho sobre a palavra do outro, sobre o esforço de sujeitos e de grupos em instituir
narrativas sobre o próprio passado e sobre a elaboração de um “porvir” não pode se isentar de uma problematização
teórica e ética dos modos de narratividade hegemônicos (FERREIRA, 2011, p. 127).

Gostaríamos de começar nossa conversa destacando dois aspectos dos fragmentos acima, a saber: o caráter dificultoso
existente no ato de contar provocado por sua fluidez e os modos como nos vinculamos e nos apropriamos da palavra do
outro, em especial, no campo das Ciências Humanas.
Contudo, não desconsiderando a importância dessa discussão, interessa-nos, em particular, ampliá-la para o campo
da política de atendimento socioeducativo, por analisarmos que, neste contexto, a palavra do outro pode ser pensada como
matéria-prima para as diversas atividades a serem desenvolvidas, como, por exemplo, para a elaboração de peças técnicas

1 Mestre em Psicologia Institucional/UFES. Doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana/UERJ. Email: rutbat@hotmail.com Tel (27) 999337494.
2 Doutora em Psicologia/UFES. Professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional/UFES. Email: gileadmt.2014@
gmail.com Tel.: (27) 99299-0488.
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que, em certa medida, servem como subsídio para posicionamentos e decisões do Poder Judiciário, que vão desde a
aplicação à extinção de medidas socioeducativas.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

pobres em histórias maravilhosas! Isto, porque nenhum acontecimento nos chega que não esteja impregnado de explicações (BENJAMIN, 2011, p. 203).

atenção ao adolescente que cumpre medida. Este artigo
se propõe a aceitar tal chamado, discutindo a produção e
o uso de narrativas no contexto da política de atendimento socioeducativo.
Narrativas e Experiência
Para melhor entendimento do que nos propomos, se faz
necessário discorrer, ainda que brevemente, sobre a questão da narratividade. Benjamin (2011) aponta-nos que a
capacidade de trocar experiências – uma faculdade que nos
parecia segura e inalienável – foi perdida. Com isso, temos
que tanto as potencialidades do mundo externo, quanto às
do mundo ético-subjetivo, sofreram alterações que julgaríamos incabíveis fora da modernidade.
Tal pobreza de experiência comunicável estaria relacionada aos fenômenos da primeira guerra, que consagrou a “queda” da experiência e da narração. Isso se deveu ao fato de
que aqueles que escaparam das trincheiras voltaram mudos
e sem experiências a compartilhar, assim como a economia

Se a experiência é transmissível pela narrativa e somos
hoje pobres de experiência a transmitir, a arte de narrar está
em vias de extinção. É nesse sentido que Benjamin (2011)
nos coloca como questão que narrar se tornou incompatível
com os modos de vida contemporâneos. A despeito da barbárie que isso significa, quer dizer, começar do zero – sem
memória -, o autor nos aponta a necessidade de uma concepção de história que suspenda a ideia de nexos causais entre
as temporalidades hegemônicas (passado/presente/futuro),
permitindo a emergência da singularidade própria da vida.
Tais considerações de Benjamin nos instigam a refletir
sobre como as narrativas são hoje soterradas e como podem
se constituir. Mais do que isso, insistiremos na pergunta:
narrar para quê?

redes de solidariedade e reciprocidade.
O autor afirma que a experiência, que passava de boca
em boca, era a fonte de todos os narradores. Entretanto, na
contemporaneidade, está em jogo a perda do caráter indi-

É preciso narrar para que os mortos não sejam
vencidos mais uma vez. A opção não é meramente
estética, mas, fundamentalmente política: narrase para interromper o tempo artificial da produção
maquínica, para dedicar-se a uma leitura do tempo
(FERREIRA, 2011, p. 126).

da dimensão do discurso vivo da narrativa, que vai cedendo
lugar à informação.
Com a chegada do romance, a indústria da imprensa e
da informação corroborou com o distanciamento da tradição oral, tornando a narrativa arcaica. Diferentemente da
informação, que só é válida no momento em que acontece
(BENJAMIN, 2011), a narrativa mantém-se como matéria
viva, como memória que potencializa o presente. Acontece
que tal processo de localização∕atualização do presente, engendrado pela narrativa como memória, não poderia pres-

Arriscamos dizer que a transmissibilidade da experiência, no contemporâneo, mantém-se na enunciação. Portanto, é preciso estar atento ao ronco surdo da batalha, ao som
das muitas vozes que ela comporta, pois, conforme Ferreira
(2011, p. 131):
O estudo da palavra do outro implica a elaboração
de uma nova relação com a lembrança e com o esquecimento. E um diagnóstico de nossa atualidade.
Os estudos de Walter Benjamin não visam a uma
defesa do acabamento do passado ou a uma individualização absoluta da palavra do outro, mas à
possibilidade de instituir conexões entre os tempos e os indivíduos. Não recair em abstrações psicológicas ou sociológicas também foi um esforço do
pensador, que buscava defender o “sabor” da compreensão de um objeto histórico.

cindir da tradição e de “lugares” de autoridade.
A tradição, ao contrário da informação, se sustentava
pela autoridade que lhe concedia legitimação. A informação
precisa ser plausível, verificável, comprovável, enquanto a
narrativa, legitimada pela autoridade do contador, não se
gasta, pode ser explorada tempos depois, dispensa análise
psicológica e guarda uma intenção. Na narrativa, não cabe

Para Gagnebin (2009), politicamente, os fragmentos
transmitidos pelo narrador são como sementes que mantêm seu poder germinativo para além do tempo cronológico, dependendo das conexões que os ouvintes consigam
reconhecer em suas próprias reminiscências, a partir dos
perigos com que se confrontem social e politicamente.

uma analítica da verdade, uma vez que acompanha exatamente a natureza movente da vida conservada na tradição.
A cada manhã somos informados sobre o que acontece em todo o mundo. E, no entanto, somos tão
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vista (RÖRIG; BARBISAN, 2008, p. 1058).

mentos institucionais e históricos podem ser reco-

A noção de que o enunciado não se expressa diretamen-

nhecidos em modos de constituição de si mesmo,

te, mas põe em cena certo número de vozes, de pontos de

e a palavra do outro pode não se tornar apenas a

vista, é um dos aspectos que nos interessa na narratividade.

estética vazia [...] Mas se a palavra do outro pode

Segundo Adorno (1992), um dos recursos da filosofia

interromper versões dominantes sobre o passado e

inscrita por Benjamim é a dissipação da concepção de su-

ajudar na composição de um novo “agora” que ques-

jeito (no sentido cartesiano). O que altera o modo de pensar

tiona a objetividade da história, não se pode cindir

a prática histórica, como a contamos e como agimos nela.

estudos sobre a narratividade de críticas ao objetivismo em Ciências Humanas. Para quê e para quem
se narra? (FERREIRA, 2011, p.132).
Quando as narrativas atingem este nível coletivo – se
acoplando a questões políticas, econômicas e sociais - é
provável que elas possam deflagrar novas práticas, outros
potencializa o presente, é por meio dela que desvios e/ou
novos possíveis podem ser traçados nos percursos de um
fazer. Desse modo, a narratividade faz-se como ato político.
Olhando para as pistas que se apresentam no caminho,
é preciso destacar o caráter polifônico da narratividade para
compreendê-la como um modo de enunciação assentado em
uma compreensão política do tempo histórico, conforme

cador e referencial da narrativa, a exemplo do conselho ou
da sabedoria. Vê-se, assim, a dissolução gradual e completa

sulta do confronto entre esses diferentes pontos de

história dos vencedores. Micro-lutas podem ser

modos de vida e costumes. Na medida em que a narrativa

e as políticas de governo não foram capazes de acolher a incomunicabilidade daquele processo de desumanização em

pontos de vista. O sentido do enunciado, assim, re-

dem ser a radical expressão de uma paralisação da
reveladas na enunciação de um indivíduo, agencia-

A potencialidade da palavra, desse modo, convocanos ao exercício ético de análise de nossas práticas de

[...] As narratividades em Ciências Humanas po-

nos propõe Ferreira (2011).
Para tanto, traremos brevemente o conceito de enunciação a partir de Rörig e Barbisan (2008), dando atenção
especial ao caráter polifônico da enunciação. Em seu artigo3, as autoras fazem referência à Teoria da Argumentação
na Língua (ANL), desenvolvida por Oswald Ducrot no ano
de 1980. Nele, destacam que para Ducrot há um princípio
geral que ultrapassa o quadro lingüístico e que comanda o
discurso, diferenciando-o do raciocínio lógico, onde:
[...] o pensamento do outro é constitutivo do meu e
não é possível separá-los radicalmente. A noção de
polifonia estabelece a significação da frase e descreve o sentido dos enunciados. [...] Segundo Ducrot (1980), a possibilidade, inscrita na língua, de
fazer exprimir-se diversas vozes, pode levar a uma
constituição da imagem de si e da pessoa com quem
falamos, o que psico e sociolinguistas têm por vezes mencionado. A identificação, ao menos parcial,
dos enunciadores e destinatários decorre da compreensão do sentido do enunciado. [...] Ao desenvolver a teoria polifônica da enunciação em 1990,
Ducrot procura mostrar que o autor de um enunciado não se expressa diretamente, mas põe em cena,
num mesmo enunciado, certo número de vozes, de

Por uma política de narratividade
Começaremos por perguntar o que pode a narratividade em Ciências Humanas?
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3 RÖRIG, Cristina et al. A enunciação na teoria da argumentação na língua. III
Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação. Programa de Pós-Graduação em Letras,
Faculdade de Letras, PUCRS, 2008. Disponível em http://www.pucrs.br/edipucrs/
IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Letras/72179- CRISTINA_RORIG.pdf. Acesso em
19 de janeiro e 2015.
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Para Benjamin, segundo Gagnebin (2009), o eu não é o sujeito. E, portanto, a narração é fruto não de um “eu”, mas da
densidade de uma memória pessoal e coletiva.
A palavra como matéria-prima da socioeducação
É verdade que originariamente o homem só emitia
simples gritos, mas estes somente começaram a ser
linguagem no dia em que encerraram — ainda que
no interior de seus monossílabos — uma relação que
era da ordem da proposição. O urro do primitivo que
se debate só se torna palavra verdadeira se não for
mais a expressão literal de seu sofrimento e se valer
por um juízo ou uma declaração do tipo: “eu sufoco”.
O que erige a palavra como palavra e a ergue acima dos gritos e dos ruídos é a proposição nela
oculta (FOUCAULT, 2000, p. 148, grifo nosso).
Quando nos remetemos ao início da história da humanidade, percebemos que é indiscutível que através
dos séculos, o relato oral caracteriza-se como a
maior fonte de conservação e difusão do saber,
pois, parece ter sido a palavra uma das primeiras técnicas utilizadas, sucedida pelo desenho e
escrita (HOLZMANN, 2002, p. 44, grifo nosso).
Ao propormos analisar a palavra como a matéria-prima, fonte que alimenta a política de atendimento socioeducativo, ou seja, como uma rede-palavra, um circuito onde as
histórias-narrativas contadas se transformam em diversos
registros, questionamos: o que a palavra pode, de fato, colocar em funcionamento, em movimento, nessa engrenagem?
De fato, histórias são contadas todos os dias, por todos,
e em diversos espaços destinados ao atendimento socioeducativo. Desde as mais breves, como as mais elaboradas,
são elas, as palavras-narrativas de adolescentes, de seus
familiares, dos trabalhadores, dos gestores, defensores e
promotores públicos, dos advogados e juízes que, pela via da
oralidade, se atualizam nos inúmeros documentos oficiais.
Desde a chegada do adolescente à Delegacia Especializada, até a audiência com o Juiz na Vara da Infância e Juventude, percebe-se que a palavra está presente. É na Delegacia que os recortes de histórias narradas ganham status
de depoimento e as palavras contadas começam a compor
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um mosaico de escritas produzidas por muitas mãos que

as palavras-narrativas de todos seguem ganhando nomen-

logo será denominada peças dos autos (um processo).

claturas diversas nos variados espaços e serviços.

A produção de verdades e de modos de vida

No Art. 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente
está previsto a toda criança e adolescente o acesso à Justiça.

Ao chegar à unidade inicial de atendimento, o adoles-

Qual seria a palavra de ordem dessa política em que to-

Verdades de toda ordem são produzidas cotidianamen-

Bem como, o Art. 145 estabelece que os Estados e o Distrito

cente “deve” falar e esta palavra do adolescente transitará

dos são convocados à produção de palavras-narrativas ofi-

te nas relações de trabalho. No caso do fazer socioeducati-

Federal poderão criar Varas especializadas e exclusivas da

pelos lugares na hierarquia do trabalho. Provavelmente, até

ciais desde o adolescente ao Juiz?

vo, verdades são perseguidas e produzidas não só na escuta

este momento, de maneira mais informal, o agente socioe-

Contudo, existem as narrativas não-oficiais, uma vez

ducativo foi o primeiro a ouvir um pouco de sua história, em

das histórias contadas como também na sua escrita. Isso

que se narra, diariamente, sobre tudo o que se viveu e o

especial, à relacionada ao infracional cometido. O agente

que se passa nos espaços. De toda parte do serviço surgem

diz de formas e articulações que se dão na processualidade

poderá ainda conhecer alguns familiares dos adolescentes,

palavras-narrativas consideradas não oficiais. Narrativas

presentes na delegacia ou na unidade, que lhe contarão de-

estanques, fragmentos de histórias relâmpagos que preci-

talhes de suas histórias, na tentativa, talvez, de se aproxi-

sam ser contadas às pressas. Histórias afiadas e ao fio da

marem do serviço.

navalha. Histórias contadas à espreita, pois não podem ser

Já com os técnicos, as palavras, tanto do adolescente
como de seus familiares, passarão a compor o prontuário

ouvidas pelo ouvido da lei. Espaços por onde também passeiam narrativas ficcionais, contadas sem reservas.

de atendimento. Agora seu contar e recontar alimentará o

Nesse universo de profusão das palavras que se trans-

relatório técnico a ser produzido, de forma mais elaborada,

formam em depoimentos, peças dos autos, oitivas, proces-

pelo serviço social e pela psicologia.

sos, relatórios técnicos, relatórios de rotina/segurança, lau-

Esse relatório será encaminhado, a princípio, aos pro-

dos, Plano de Atendimento Individual, nos perguntamos:

motores e defensores públicos que realizarão oitivas. O

O que as palavras-narrativas colocam em funcionamento?

que significa basicamente ser este o momento onde o ado-

Que práticas elas (re) produzem? Ao que e a quem elas ser-

lescente mais uma vez fará uma narrativa oficial dos fatos

vem? Como o trabalhador desse campo e o Poder Judiciário

que, posteriormente, serão enviados ao Juiz competente

se apropriam dessas palavras-narrativas?

que determinará qual medida socioeducativa será adotada,

Durante a privação de liberdade, muitos são os contares

conforme previsto no Art. 112 do Estatuto da Criança e do

sobre a vida, privações, violações, medos, ausências, sonhos

Adolescente (BRASIL, 2002).

e expectativas. Narrativas-trabalhadoras (dos trabalha-

Durante o cumprimento da medida imposta judicial-

dores do campo das políticas de socioeducação) também

mente, o adolescente receberá atendimentos técnicos para

povoam os espaços do fazer socioeducativo. Algumas são

o acompanhamento de sua aceitação e adequação à medida

narrativas-cansaço; narrativas-inseguranças; narrativas-

socioeducativa a ele imposta. Destes encontros resultarão

sentimento de perseguição; narrativas-ressentimentos;

as palavras que comporão os relatórios periódicos dos téc-

narrativas-impotências. Outras são narrativas-interven-

nicos a serem enviados aos Juízes das diversas Varas da In-

ções bem sucedidas; narrativas-bons encontros; narrativas

fância e da Juventude competentes.

-políticas e narrativas-lutas.

Os relatórios são, portanto, fragmentos de histórias

Nesse ponto, este texto pede pausa para refletirmos so-

contadas e recontadas que deverão seguir alguns padrões e

bre o eixo de nosso estudo que é o trabalhar nesses espaços.

conter a situação do adolescente e sua evolução em relação

Ato cotidiano que é perpassado e permeado por tantas pa-

às exigências relativas ao cumprimento da medida socioe-

lavras-narrativas, inclusive as dos trabalhadores sobre suas

ducativa imposta.

atividades diárias e seus desafios. O que nos permite am-

Qualquer medida imputada ao adolescente resultará

pliar a questão de Ferreira (2011) sobre o uso da palavra do

em tantas outras narrativas de vida naqueles espaços. No

outro nas pesquisas em Ciências Humanas para o contexto

caso das medidas de privação de liberdade, ou seja, aquelas

da política de atendimento socioeducativo e problematizar

em meio fechado, as narrativas, consideradas oficiais, acon-

sobre os usos que são feitos da matéria-prima, a palavra do

tecerão durante os atendimentos.

outro, nesse campo de atuação.

Para o cumprimento do que está previsto legalmente

Na relação com o serviço, como tal lógica afeta os cor-

e para subsidiar suas decisões, o Juiz solicitará a narrativa

pos-trabalhadores? Poderiam as narrativas, vivenciadas em

oficial do técnico, via relatório periódico, que, em certa me-

ato, produzir outros sentidos para o trabalhador em relação

dida, será um atualizador da narrativa do adolescente e por

ao seu fazer? Como as narrativas dos trabalhadores que se

vezes de sua família. Os técnicos poderão ser reconhecidos

mantêm à margem dos registros oficiais, da obrigatorieda-

pelo judiciário como seus olhos e os ouvidos nos diversos

de, poderiam contribuir para se repensar práticas no coti-

espaços de atendimento.

diano? Quais seriam as palavras-narrativas que fogem à

do ouvir e do contar que seguem imprimindo, nas histórias
contadas, ouvidas e escritas, tons de história oficial. E, dependendo da apropriação que delas se faça, elas podem ser
concebidas como verdades incontestáveis.
De tão habituais, tais verdades, podem servir, entre outras, como produção de provas, manutenção de sanções e de
medidas socioeducativas aos adolescentes, como também
podem (re)produzir culpabilizações de toda ordem.
Em Fontes (2001, p. 116), encontramos a ideia de que
“[...] A própria noção de verdade para os historiadores abre
uma série de opções, todas difíceis de tratar: existe verdade? Existe uma única verdade? A história é um relato (ou
narrativa) verdadeiro?”.
A autora destaca ainda a necessidade de se afastar da
contraposição clássica entre verdade versus inexistência de
verdade. E para isso separa dois níveis, ou seja, o universal
e o absoluto. Universal é considerado tudo aquilo que pode
ser partilhado por homens (em princípio, pois demonstrável), independente de sua origem, crença ou filiação. E por
absoluto aquilo que não é passível de discussão, que se encerra nele próprio sem alterações, embora possa ser eventualmente partilhado.
No âmbito da política de atendimento socioeducativo,
podemos destacar a interface dos serviços com o poder judiciário e todo seu aparato na execução de tal política. O que
implica dizer que as determinações do judiciário, por exemplo, o envio às suas Comarcas de relatórios quadrimestrais de
todos os adolescentes sob custódia do Estado, para o acompanhamento da execução de suas medidas socioeducativas ou
até mesmo das apreensões feitas nos casos mais simples, que
não resultariam em medidas, precisam ser cumpridas nos
prazos determinados, em certos casos, alheios às questões e
tensionamentos do serviço. A palavra de ordem é o cumprase. Foucault (2001, p. 11) alerta-nos que:

o adolescente ou seu familiar produza narrativas sobre os

Se as palavras-narrativas, no contexto da socioeduca-

atos infracionais, supostamente por ele cometidos, como

ção, se atualizam no processo do recontar pela via das mui-

também quais são suas pretensões futuras, caso seja libera-

tas vozes e mãos, surge mais uma questão: poderia o contar

do. O adolescente é interpelado, ainda, sobre sua pretensão

sobre o fazer∕viver neste campo potencializar movimentos

de mudar de vida e tudo o mais sobre o que o juiz desejar ou-

de liberdade capazes de singularizar as práticas, criando as-

As práticas jurídicas – a maneira pela qual, entre os
homens, se arbitram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual a história do Ocidente se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam
cometido, a maneira como se impôs a determinados
indivíduos a reparação de algumas de suas ações e
a punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas
também modificadas sem cessar através da história – me parecem uma das formas pelas quais nossa
sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de
saber e, por conseguinte, relações entre o homem e

vir e o adolescente se dispor a lhe contar... Nesse compasso,

sim novos possíveis no campo da socioeducação?

a verdade que merecem ser estudadas.

Durante as audiências, o Juiz poderá ainda solicitar que
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Infância e da Juventude, cabendo ao Poder Judiciário os demais procedimentos para implementar seu funcionamento.
Já no que diz respeito à política de atendimento socioeducativo, os serviços dos órgãos executores devem
pautar suas ações no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), que é definido como sendo um
conjunto de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que
envolve desde o processo de apuração e ato infracional até
a execução de medida socioeducativa. Ele inclui os sistemas estaduais, municipais e distrital, bem como todas as
políticas, planos, e programas específicos de atenção ao
público infanto-juvenil.
No interior do Sistema de Garantias de Direitos (SDG)
constante no SINASE, a articulação do Sistema de Justiça
e de Segurança Pública é uma das relações que são mantidas. Nesta vinculação, no âmbito da Segurança Pública, é
a Polícia Militar e a Polícia Civil que têm atuação direta em
relação às medidas socioeducativas, em especial, durante a
fase inicial de um processo que envolve um adolescente em
suposto ato infracional, ou seja, a apreensão, o registro do
boletim de ocorrência, a investigação e envio ao órgão responsável pela execução das medidas impostas judicialmente para os demais procedimentos.
O SINASE, no eixo segurança, ainda prevê que as entidades e programas que executam a medidas socioeducativas
de privação de liberdade4, quer seja provisória, internação
e semiliberdade, elaborem plano de segurança institucional interno e externo, juntamente com a Polícia Militar,
visando a garantir a segurança de todos que se encontram
no atendimento socioeducativo, bem como orientações às
ações do cotidiano e solução e gerenciamento de conflitos.
Nesse sentido, outras questões pertinentes se aproximam de nossa discussão, uma vez que certas práticas
presentes no cotidiano socioeducativo remetem à lógica de
funcionamento pautada em moldes militares. O que claramente contribui para a violação de alguns direitos. No caso
do estado do Espírito Santo, o sistema socioeducativo está
vinculado diretamente à Secretaria de Justiça (SEJUS) e, automaticamente à Polícia Militar. Analisar a vinculação do sistema socioeducativo à SEJUS permite colocar em evidência
as práticas analógicas entre o atendimento socioeducativo e a
execução da pena de prisão, que no caso do Estado do Espírito
Santo, também é de responsabilidade de tal Secretaria.
São muitas as questões que se colocam para o trabalhador em relação às exigências e demandas do sistema
judiciário e da segurança pública. Em relação ao judiciário,
destacamos a produção de peças técnicas (relatórios, estudos, pareceres) para subsidiar decisões. Nestas exigências

4 Sobre as medidas socioeducativas ver Art. 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 2002).
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Em certa escala, o controle e a vigilância exercidos entre os iguais são considerados necessários e eficazes. Nada

delares de ser e de estar nos verbos da vida.

Ainda que o rito processual garanta ao adolescente o di-

deve escapar de ser relatado. O fazer cotidiano no sistema

Contudo, Barros (2004, p. 95), ao falar sobre o trabalho,

reito ao contraditório em certas fases processuais, tais do-

socioeducativo, via de regra, esbarra não na falta de normas

diz: “O trabalho nos produz e nos transforma”. A partir des-

cumentos podem ser re-produtoras de verdades, que podem

e/ou procedimentos que, diga-se de passagem, são muitos,

ta afirmação, a autora destaca que a busca da compreensão

ser entendidas como absolutas. Dependendo não só de como

uma vez que entendidos como imprescindíveis ao bom fun-

do trabalho é também poder transformá-lo e afirmar a pos-

os saberes, isoladamente ou de forma multidisciplinar, se

cionamento institucional.

sibilidade de uma outra estética da existência.

colocam nas relações e nas práticas cotidianas dos espaços

Muitas vezes aquele que trabalha é colocado diante de

A autora destaca que não se pode dissociar a vida e sua

de atendimento socioeducativo, mas também no como o

situações que exigem decisões e posicionamentos críticos e

complexidade do curso das relações de trabalho que não

Poder Judiciário se apropria e interpreta tais ferramentas

éticos profundos e angustiantes. A produção de documentos, de relatos, a participação direta ou indiretamente em

cessam de se produzir, funcionando como uma rede de co-

para subsidiar seus posicionamentos.
Nesse ponto questionamos a que e a quem, de fato, serve o produto de um fazer socioeducativo, pautado na palavra do outro, quando não é posto em discussão? É preciso
levantar o manto que cobre certos processos de trabalho
nesses espaços e sua produção de subjetividades.
Corpos-trabalhadores e práticas socioeducativas
O ato de trabalhar em si é circundado de lutas, afetos,
afetações, medos, alegrias, sonhos, resistências e tantos
quantos outros sentidos que a ele puder dar aquele que o
experiencia, que o vivencia. No campo da socioeducação
não é diferente.
É comum, mesmo com o passar dos anos, ao conversarmos com alguns trabalhadores do sistema socioeducativo
em regiões diferentes, ouvirmos sobre dificuldades de atu-

Comissões Disciplinares dentro das Unidades de Internação, tudo isso envolve a mobilização de afetos.
O SINASE, em seu Art. 171, inciso VIII, prevê que todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão,
em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar, obedecendo a vários princípios, entre eles
a apuração da falta disciplinar por comissão composta por,
no mínimo, três integrantes, sendo um, obrigatoriamente,
oriundo da equipe técnica. A participação nessas Comissões
resulta na produção de relatórios e implica diretamente na
participação da elaboração de critérios para aplicação de
sanções - práticas de controle e disciplina sobre os corpos
dos adolescentes, com toda sua extensão psicológica. Sanções que visam à adequação às regras e as ordens institucio-

nexões. Aponta ainda que, é nesta rede que há invenção de
si e do mundo. Múltiplas formas-subjetividades são geridas
quando trabalhamos.
va de recursos para a acão, constituindo-se o gênero da atique se realize por um único trabalhador.
Toda atividade de trabalho poder ser entendida
como um encontro entre corpos, atravessamentos
múltiplos que se agenciam, se interconectam, demandando escolhas e decisões, tornando todo o trabalho uma atividade de criação. Mais que um mero
executor de tarefas, o trabalhador constitui e é cons-

alguns princípios básicos e violar direitos.

produtor e produto, estando presente a capacidade
de afetar e de ser afetado (SILVA, 2014, p. 83).

atuação e posicionamento ético-político diante de certas

de seus familiares estão sob a vigilância e o controle do Es-

exigências? Como pode o trabalhador ser promotor de vida

Se o trabalho produz subjetividade, ele coloca em circu-

tado, mas também os corpos-traballhadores, dia após dia.

e garantidor de direitos diante de procedimentos que podem

lação modos de fazer. Se estes modos de fazer se perpetuam,

capturar o fazer para a manutenção de certa lógica punitiva?

atravessam tempos, e ainda que se modifiquem em alguns

se faziam necessários nas cidades ameaçadas por pestes no

O trabalho no campo da socioeducação tem suas especi-

detalhes, não seriam tais práticas estes modos transmis-

fim do século XVII, como a lepra, destaca que durantes as

ficidades como qualquer outro campo. Contudo, não se pode

visitas nas casas, a vigilância se apoiava num sistema de re-

síveis? Seria possível afirmar que existe certa cultura de

negar o grau de complexidade que ele apresenta para quem o

gistro permanente: relatórios dos síndicos aos intendentes,

transmissão de certas práticas em funcionamento nas rela-

executa, cotidianamente.

ções com o fazer cotidiano, nesse contexto?

Ao corpo-trabalhador, independentemente da área de

escapar. O registro do patológico precisava ser constante

atuação, é comum a exaustão e o cansaço. No trabalho com

e centralizado. Tudo que era observado durante as visitas,

a socioeducação isso acontece com muita intensidade todos

mortes, doenças, reclamações, irregularidades, deveria ser

os dias. Não é tarefa das mais fáceis trabalhar com a priva-

anotado e transmitido aos intendentes e magistrados.

ção de liberdade, com o encarceramento e seus efeitos que
vão para além daquele que está encarcerado. O corpo-tra-
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O corpo está diretamente mergulhado num campo
político; as relações de poder têm alcance imediato
sobre ele; elas o investem, o marcam o dirigem, o
supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a
cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica;
e, numa boa proporção, como força de produção que
o corpo é investido por relações de poder e dominação; mas em compensação sua constituição como
força de trabalho só é possível se está preso num
sistema de sujeição (onde a necessidade também é
também um instrumento político cuidadosamente
organizado, calculado e utilizado). O corpo só se
torna força útil se é ao esmo tempo corpo produtivo

balhador tende a se acinzentar diante de certas práticas e,

e corpo submisso (FOUCAULT, 2009, p. 29).

cumprimento de tarefas tristes e pesadas. [...] Toda multi-

por vezes, pairam incertezas sobre o que foi produzido nas
relações, nos encontros cotidianos de trabalho.
Machado (2010) é clara ao trazer o processo do enfado
e do cansaço que a organização do trabalho produz. “Uma
mortificação que tirou do trabalho seu potencial de invenção, de pensamento, de resistência à própria ‘organização’
(p. 118). Ela diz que estar cansado é uma exigência do próprio trabalho hoje. Em suas considerações, Machado (2010,
p. 119) aponta ainda que aqueles que “insistem em fazer
do trabalho algo criativo, leve, crítico e alegre terão que se
defrontar com uma ‘organização’, que lança pedras em seu

As práticas não são, portanto, as coisas, mas estão nas coisas, apresentam-se sempre sob amplos
drapeados e neles se ocultam como a parte imersa
do iceberg, situando-se abaixo da linha da visibilidade. Pesquisá-las implica em despreendê-las das
formas e dos objetos que as constituem. Conferirlhes existência a partir daquilo que está feito e que
dobra em si o que foi seu próprio fazer-se. Neste
ponto, incide e ativa-se o olhar observador, para
em uma operação de desdobragem, rachadura ou
estiramento, dar a ver naquele organismo – então
desdobrado e exposto -, as multiplicidades que lhe
são imanentes e que se encontram ali, tecidas tal
como uma trama tão bem urdida a ponto de ser

seja posto num saco”, dizem Deleuze e Parnet (2004, p. 19).
Os autores deixam claro que não estamos isentos das capturas diante de um fazer. Resta-nos questionar o como e o
por quê do que fazemos. Um constante exercitar-se, pois
no trabalho de ponta, lidamos com questões da vida, do capital, da força imperiosa do trabalho. “[...] Pois o que faz a
força da subjetividade capitalística é que ela se produz tanto
no nível dos opressores quanto dos oprimidos” (COIMBRA,
2003 apud ROLNIK; GUATTARI, 1986, p. 44).
2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Narra-se em “[...] defesa de uma renovada atitude his-

tórica, em que os apelos dos vencidos no passado permitam
uma interrupção do tempo do relógio. Narra-se para interromper “[...] o tempo vulgar e o tempo das historiografias
dominantes, as historiografias dos vencedores” (FERREIRA, 2011, p.121).
É nesse sentido é que este artigo aposta na narratividade como política. Pretendemos, com as narratividades
dos trabalhadores no contexto da socioeducação, ainda que
ditas menores, ouvir as ressonâncias deste serviço, de sua
política em curso, da manutenção de modos de vida hegemônicas, das regras e normas e com isso produzir reflexões
sobre quais pilares elas se sustentam e consequentemente
com quais forças elas se agenciam.
Nesse campo onde a palavra do outro pode ser considerada como a matéria-prima para seu funcionamento, propomos pensar o caráter polifônico da narratividade, o que nos
permite questionar quantas vozes são expressas nas narrativas cotidianas dos serviços, como elas são apropriadas e
quais usos são feitos dela por aqueles que a elas se vinculam.
E, ainda, o quanto elas podem revelar sobre as práticas

confundida como uma espécie de estrutura natural

que sustentam e produzem tal política, uma vez que a pala-

(FONSECA, 2007, p. 46).

vra do outro inspira a produção de legislações, de relações
de trabalho, de protocolos, de procedimentos nas diversas

caminho, que produz incessantemente a necessidade do
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campo socioeducativo. É preciso [...] “ter um saco onde ponho tudo o que encontro, sob a condição de que eu também

tituído pela sua atividade, sendo ao mesmo tempo

dos intendentes ao almocatés ou ao prefeito. Nada deveria

Muitos desafios se colocam para aquele que atua no

vidade de trabalho. O trabalhar é sempre coletivo, mesmo

ação nesse campo. Pois, não só os corpos dos adolescentes e

Foucault (2009), ao se referir aos procedimentos que

contrapartida inexorável: a reinvenção de si.

Para Silva (2014), no trabalho se dá a construção coleti-

nais. O que, em certa medida, pode ferir a observância de
Como, nesses exemplos, a palavra pode manifestar uma

Nesta atividade de trabalho e criação de normas
para fazer o trabalho andar, supõe-se que o trabalho não se refere a uma simples aplicação de procedimentos pensados alhures. Pensemos que mesmo
a aplicação de princípios técnico-científicos é sempre parte de uma reinvenção e que toda atividade
de trabalho é sempre, mais ou menos, uma ‘dramática do uso de si’. Reinventar as normas de trabalhar de um outro modo diferentemente do que está
determinado e prescrito, significa sobretudo considerar que tal produção de saber começa nas profundezas do corpo, com o que lhe é mais singular,
com este impalpável da vida se fazendo no curso do
tempo. Reinventar o modo de trabalhar supõe sua

plicidade vai sendo capturada na monotonia de formas mo-

Fonseca (2007, p. 49) diz que:
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frentes de trabalho, quer sejam eles de controle, de discipli-
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na, de segurança, políticas de governo, bem como de resistências e de estratégias de fortalecimento da memória viva que
singulariza a vida.

A PSICOLOGIA E O SILENCIAMENTO DA EXPRESSÃO EM
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

Colocar em análise tais questões pode abrir espaços para uma atuação mais digna, menos enclausurante. Pensar o ato
de narrar como político pode permitir que a narratividade de uma prática seja um instrumento para transformá-la, pois:
Narrar é uma forma de desconfiar da evidência do presente, já que se pode apontar as contingências que presidem

Paulo Roberto Cardoso Pereira Junior1

as versões oficiais da história (FERREIRA, 2011, p 128).

EIXO: CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sigamos em nossa aposta por uma política de narratividade nessa vertente.

Resumo: O presente artigo tem por objetivo criticar a prática de psicólogos que contri-
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INTRODUÇÃO
Este artigo não se propõe fazer uma revisão da história da inserção do psicólogo no campo jurídico, especialmente, no
sistema socioeducativo. Contudo, para melhor situar seus leitores, busca-se resumidamente, compreender alguns acontecimentos históricos que antecederam a inserção deste profissional no campo da psicologia jurídica e no sistema de atendimento socioeducativo no Brasil. Lago e Cols. (2008), relataram que a história da atuação de psicólogos brasileiros na área da
Psicologia Jurídica teve seu início com o reconhecimento da profissão em 1960. E que tal inserção deu-se de forma lenta e
gradual, muitas vezes de maneira informal, por meio de trabalhos voluntários. Conforme Dias (2012) apud Bernardi (1999),
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em julho de 1979, dois psicólogos iniciaram em São Paulo uma atuação voluntária no Serviço de Colocação Familiar e em

FONTES, Virgínia. História e verdade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, Maria (orgs.). Teoria e Educação no labirinto
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buscando a reestruturação e a manutenção da criança no lar, como forma preventiva da internação, além de encaminhamen-
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de medidas socioeducativa para adolescentes em conflito com a Lei. Ainda para Lago e Cols. (2008), mesmo com cada estado
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Martins Fontes, 2014.
_____. Vigiar e Punir. Nascimento das Prisões. 36ª ed. Tradução Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 2009.

1980 esta mesma atuação se distribuiu em algumas regiões da capital paulista. O objetivo era oferecer apoio às famílias,
tos a recursos da comunidade quando preciso. Nota-se que até este momento, não havia psicólogos atuando nas unidades
brasileiro tendo suas particularidades, a função dos psicólogos no campo Jurídico era, basicamente, a perícia psicológica dos
processos cíveis, de crime e, eventualmente, nos processos de adoção.
Portanto, neste período, não havia preocupação entre os psicólogos a respeito de reflexões sobre a sua prática profissional dentro do campo da Psicologia Jurídica. A atuação dos psicólogos era fundamentada na reprodução da prática clínica individualizante, que pressupunha não levar em consideração os aspectos sociais envolvidos no processo. Cruz e Cols. (2005)
apud Ayres (2002), faz o seguinte apontamento:
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“Ao analisar o período de 1985 e 1994 (transição entre o Código de Menores e o ECA), Ayres conclui que a posição
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do psicólogo como especialista perito é ratificada, na medida em que seus discursos autorizados pela cientificidade
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questões sociais, para os aspectos individuais. As questões sociais são descontextualizadas, sendo que o discurso
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acabam por conferir uma essência às formas alternativas de convivência familiar, pelo deslocamento do foco de
dos especialistas fragmenta o sujeito em dois polos distintos, ainda que tangenciado: indivíduo e sociedade”. (Cruz
e Cols., p. 46, 2005).
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Entretanto, com a implementação do Estatuto da

“Esta maneira de agir é um fato frequente em

Que formas de silenciamentos os psicólogos têm pro-

auxílio e ajuda ao campo da potencialidade do sujeito. Que

Criança e do Adolescente (ECA), o trabalho do psicólogo

laudos psicológicos encontrados em instituições

duzido nas unidades? Que falas dos adolescentes encarce-

potenciais os sujeitos possuem que possam ser expressa-

foi ampliado, pelo menos no plano da legislação, envolvia

jurídicas e escolares, embora há muito estudada e

rados são amordaçadas? O que eles querem dizer? Será que,

dos? Como diz:

não apenas perícia criminal, mas também acompanhamen-

denunciada na literatura especializada. Pesquisas

os psicólogos não estão atendendo aos pedidos da lógica

to das medidas de proteção e das medidas socioeducativas

já mostraram à exaustão a precariedade do proces-

institucional, que é silenciar cada vez mais? Que falas os

so e do produto de práticas diagnósticas realizadas

“O psicólogo pode ajudá-los a explicitar os seus

(Lago e Cols., 2008 apud Tabajaski e Cols., 1998).

psicólogos estão amordaçando? Será a fala do silêncio que

por psicólogos: nos arquivos escolares, por exem-

projetos, trabalhando com eles não por meio de

Em 11 de dezembro de 2006, 16 anos após a promulga-

comunica? Ou a fala da história de vida do sujeito que quer

plo, são frequentes os laudos que culpam crianças

técnicas arbitrárias e às vezes ridículas para ‘ele-

ção do ECA, com a publicação da resolução nº 119 do Con-

se comunicar? São questões importantes para pensarmos,

que não conseguem se escolarizar em uma escola

var a autoestima’ (Deus nos livre!), mas a partir de

selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

haja vista, a longevidade, durabilidade e historicidade do

pública sabidamente falida com afirmações que são

problema, o qual sem a crítica e a consciência de se pensar

uma teoria de grupo claramente explicitada que

– CONANDA, o profissional de psicologia definitivamente
ganha seu espaço. Tal resolução assegura que todas as uni-

verdadeiros disparates: ‘criança com personalidade

um novo fazer, poderá perpetuar tal problemática.

dades de medidas socioeducativas para adolescentes em
conflito com a lei, tenham em sua equipe técnica profissionais de psicologia.
Mais adiante, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP, após promover diversas

primitiva’, ‘o aluno apresenta dificuldades com a

Para Patto (2005) tradicionalmente os psicólogos de-

realidade do meio, com predomínio da vida instin-

sempenharam nas escolas o papel de psicometristas e for-

tiva’, ‘criança portadora de certa deficiência no que

necedores de laudos que justificam a segregação do espaço

diz respeito à aprendizagem e criação de símbolos

escolar, a exclusão dele, a deterioração das identidades, a

gráficos desconhecidos’”. (Páginas 18 e 19, 2005).

vergonha, a humilhação, o sofrimento psíquico, a auto responsabilização pelo fracasso e o conformismo social. Será

pesquisas, debates, encontros, seminários, discussões e outros eventos similares, com relação a prática profissional do

Para tanto, estes preconceitos presentes nos laudos psi-

que não estamos ocupando este lugar hoje nas unidades so-

psicólogo no campo das medidas socioeducativas, no ano de

cológicos escolares, fazem parte também dos laudos produ-

cioeducativas? Fomos formados para fornecer laudos para

zidos diariamente nas unidades de atendimento socioedu-

atender ao poder judiciário, laudos que podem estar car-

cativo para adolescentes em conflito com a lei. São formas

regados de preconceitos e estigmas? Violência? Que lugar

de violência com adolescentes e jovens encarcerados, e que

estamos ocupando? Que discurso estamos produzindo? São

também, põem em risco a reputação dos diversos professo-

questionamentos necessários diante da lógica institucional

res pesquisadores sérios da psicologia.

que estamos tomando conhecimento.

2010, publicou o documento intitulado “Referências técnicas
para atuação dos profissionais de psicologia no âmbito das medidas socioeducativas nas unidades de Internação”. Este documento busca oferecer subsídios para atuação profissional de
psicólogos nas unidades de privação de liberdade de Internação e Internação provisória. Embora este documento seja
importante para direcionar o trabalho dos profissionais nas
unidades referidas, ele não questiona profundamente as
práticas psicológicas nas unidades de privação de liberdade
e de certa maneira, reproduz a prática de psicólogos como
instrumento de dominação e poder. Dentre outras sugestões, ele indica que o profissional de psicologia deve atuar
participando da construção da rotina institucional e no fornecimento de relatórios interdisciplinares para atender ao
Poder Judiciário, porém, não há uma preocupação profunda
com o questionamento da prática em si do profissional de
psicologia. Portanto, é uma espécie de manual de atuação
muito raso e técnico.
Para tanto, convém a partir daqui, fazer alguns questionamentos sobre a prática dos psicólogos nestas instituições. Qual a função do profissional de psicologia nessas
unidades? O que realmente os psicólogos fazem? Que lógica

Mello e Patto (2012) conclui seu artigo “Formação de
psicólogos e relações de poder: sobre a miséria da psicolo-

PARA UMA ATUAÇÃO NÃO SILENCIADORA EM PSI-

gia”, ressaltando que, um psicólogo que não desenvolve a

COLOGIA

nhecimento que ela produz e que ele (o psicólogo) reproduz,
certamente soma, insciente, com o preconceito delirante, a
opressão, o genocídio e a tortura, atitudes e condutas que,
para o Adorno, são constitutivas da barbárie.
Esta crítica à utilização de laudos psicológicos como instrumento de dominação e poder por parte dos psicólogos,
já havia sido feita pela Patto em 1997, em artigo intitulado
“Para uma Crítica da Razão Psicométrica”, a qual denuncia
as práticas de diagnóstico de alunos encaminhados por escolas públicas situadas em bairros pobres, como sendo verdadeiros crimes de lesa-cidadania: laudos invariavelmente
faltos de um mínimo de bom senso, mergulhados no mais
absoluto senso comum, produzindo estigmas e justificando

passando entre seus integrantes dos grupos com os
quais colabora” (Patto, 2005, p. 102).
Um trabalho difícil, repleto de dificuldades e resistências de todos os lados. Ainda mais no contexto de unidades
socioeducativas, onde a qualquer momento se param as atividades diversas em nome da “segurança” e pela “segurança”.
E por fim, uma terceira contribuição da Patto está
apoiada na Bosi (1992) apud Patto (2005):
“É preciso que o psicólogo busque simpatizar para
que possa voltar às coisas e às pessoas; e que trate,
como queria Bergson, a vida como camarada. Mas
essa atitude não é uma técnica, é uma conversão.”
(Patto, 2005, p. 103).
Contanto, estas três formas de atuação dos psicólo-

capacidade de refletir sobre a ciência que pratica, ou seja,
de refletir sobre a dimensão epistemológica e ética do co-

lhe permita uma leitura bem fundada no que se vai

As Unidades de Atendimento Socioeducativo
para adolescentes em conflito com a lei, embora com muitas contradições, são consideradas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, como estabelecimento educacional. E de
fato, além de outras atividades típicas de uma instituição
de privação de liberdade, existe um espaço escolar, com coordenação pedagógica, salas de aulas, quadra de esporte,
dentre outros espaços próprios de uma escola.
A Patto em “Exercícios de Indignação”, se utiliza de alguns autores para trazer pelo menos três contribuições importantes para a atuação dos psicólogos no contexto educacional. A primeira contribuição é extraída de Kupfer (2000):

gos no campo da educação, especialmente, em unidades
socioeducativas, podem ajudar os psicólogos a não terem
uma atuação que silenciem a expressão de pensamentos dos
sujeitos e a manutenção dos estigmas e preconceitos que
tanto atingem os adolescentes encarcerados no Brasil.
O Marcelo Dominguez Roman (2009), desenvolveu um
trabalho de campo em uma Unidade Socioeducativa do estado de São Paulo, tendo como objeto a atuação do psicólogo
em instituições educativas a partir de uma vertente crítica,
o qual deu o nome de “Psicologia e Adolescência Encarcerada –
Embates de uma Atuação em Meio à Barbárie”. Neste trabalho,
além de outras contribuições para a compreensão geral do
funcionamento da instituição, traz especialmente ideias
que poderá nortear a atuação do psicólogo:

Com relação aos laudos, Mello e Patto (2012) em

monstra uma preocupação com a lógica de exclusão que a

referência ao caso das crianças que estavam no abrigo

psicologia tem construído. Ela apresenta a ideia de que a

“Os discursos institucionais tentem a produzir
repetições, mesmice, na tentativa de preservar
o igual e garantir sua permanência. Contra isso
emergem vez por outra falas de sujeitos que buscam operar rachaduras no que está cristalizado.
É exatamente como ‘auxiliar de produção’ de tais
emergências que um psicólogo pode encontrar o

por proteção e foram enviadas de volta para casa, após

psicologia tem contribuído para a reprodução de uma socie-

seu lugar” (Patto, 2005, p. 102).

a construção do laudo da equipe, que as diagnosticaram

dade opressora e manipuladora, na qual as pessoas em geral

como mentirosas, desonestas e dissimuladoras. Conclu-

falam por meio de “mordaças sonoras”. (Patto, p. 95, 2005).

É necessário provocar no sujeito a consciência da fal-

As circunstâncias a partir das quais agem psicólo-

íram que os laudos meramente reproduzem os estereó-

Ela ainda descreve que a fala amordaçada pela ideologia é

ta de autonomia, da opressão no ambiente institucional,

gos, nesse caso, são constituídas pelas relações entre

tipos e os preconceitos de classe e que confirmam o que

uma das formas de silêncio. Não se trata do silêncio funda-

e sobretudo, que caminhos e rumos os sujeitos desejam

os sujeitos no interior de um recorte institucional.

está decidido de antemão. Neste caso, mandar as crian-

dor, sem o qual não há fala, pois sempre se diz a partir do

trilhar. E os psicólogos podem auxiliá-los no campo da re-

Envolvendo-se na rede formada por tais relações, os

ças de volta para casa.

silêncio. É “porque nem tudo já foi dito – é porque não há

flexão e expressão.

psicólogos devem apropriar-se das condições dadas

produzem e reproduzem? A que demanda eles atendem de
fato? Há debates para pensar a prática? Se sim! São suficientes? Produzir laudos para fundamentar decisões judiciais é
função dos psicólogos?

Conforme Mello e Patto (2012):
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a exclusão escolar de quase todos os examinandos, reduzindo a coisas portadoras de defeitos de funcionamento em
algum componente da máquina psíquica.
Já em seu livro “Exercícios de Indignação”, Patto de-

ditos-que se pode continuar dizendo”.
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“Como seria então essa atuação de psicólogos junto
à educação de adolescentes em conflito com a lei? A
busca de unidade entre ação concreta e consciência,
modificando circunstâncias e sujeitos, de educandos
e educadores, exige que os psicólogos sejam, eles
mesmos, sujeitos ativos e reflexivos e que aprendam
exercitando a dimensão educativa de suas práticas.

A segunda contribuição da Patto está mais associada ao
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nesse contexto para operar modificações possíveis,
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no nível das relações vividas, englobando e influenciando, assim, também as relações imaginadas. O que torna possível a atuação de psicólogos em meio a rede de relações institucionais são as necessidades ou demandas no contexto

CRIANÇA E ADOLESCENTE

BREVE COMPREENSÃO DA ADOÇÃO PRONTA
NA COMARCA DE LINHARES:

institucional dado... A existência dessas necessidades faz supor que o contexto institucional, qualquer que seja ele,
é perpassado por contradições, de modo que processos de desumanização e humanização se imbricam. A atuação
de psicólogos apoia-se nesses últimos, buscando fortalecê-los e dessa forma movimentar e explicitar contradições.”
(Romam, 2009, p. 277).

UM OLHAR A PARTIR DO FAZER PROFISSIONAL

Portanto, a atuação dos psicólogos é muito mais ampliada do que a construção de laudos psicológicos para fundamentar
Alzirene Ferreira Araújo D’Assunção1, Danielle Strelow Hilger2, Julieny Baroni Zandonadi3

decisões judiciais, muitos menos, fazer do atendimento institucional, um atendimento clínico individualizante. Tais práticas

e Marcela Guimarães Silveira Costa4

não produzem outros efeitos além de manter os estigmas, preconceitos e até mesmo a discriminação sobre a população de
adolescentes institucionalizados.

EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresenta breve discussão sobre o tema da adoção pronta. Resulta da
observação sistemática realizada pela equipe técnica multidisciplinar da Vara da Infância

A atuação do psicólogo no campo das unidades socioeducativas ainda é muito nebulosa e complexa. Parece que, a de-

e Juventude da Comarca de Linhares durante o período aproximado de dois anos. Nesse

núncia para uma atuação profissional empobrecida e iminentemente técnica, é pouco presente entre os especialistas que

período se observou a preponderância de adoções prontas em relação às adoções rea-

passam tempo estudando esta área. A psicologia continua sendo um instrumento de dominação e poder para os adolescentes

lizadas pelo Cadastro Nacional de Adoção/SIGA-ES. A abordagem que se propõe diz de

institucionalizados. Daí surge a seguinte questão: será que psicólogos tem a real consciência dos males que estão causando?

uma compreensão acerca do fenômeno da adoção na perspectiva sociológica. A questão
que se impõe refere-se ao desafio de identificar e compreender as práticas locais numa

Será que psicólogos tem noção da barbárie que estão produzindo? Que tipo de psicólogos estão sendo formados nas univer-

tentativa de subsidiar e desenvolver um trabalho mediado pela legislação referente ao

sidades? Nesse sentido, a Patto traz uma possível solução para o caso direcionando o problema para a fraca e ineficiente

tema e também pela compreensão acerca das expectativas do público usuário quanto à

formação universitária a que tais profissionais estão sendo submetidos.

adoção. Nesse sentido, entender o processo da adoção, bem como os fatores que a cercam nos dias atuais, torna-se essencial para a otimização do trabalho multidisciplinar de
profissionais da Psicologia e Serviço Social na Vara da Infância e Juventude de Linhares. O

“Se se quiser libertar a maioria dos psicólogos da mordaça da semiformação cientificista (ou, pior, da fala tabitita-

estudo possui caráter exploratório e em termos metodológicos compõe-se por levanta-

te, mas de grande poder de alienação, dos livros de autoajuda), é preciso cuidar de sua formação universitária. E a

mento de dados, consulta a referencial teórico, observação direta e estudo de percepção

educação como formação inclui a aquisição de instrumentos intelectuais de percepção das ciladas da literalidade

junto aos atores que estiveram e estão direta e indiretamente envolvidos no processo de

que nega historicidade dos significados e dos sujeitos.” (Patto, 2005, p. 104).

adoção nesta Comarca. Apresenta resultados que trazem à tona diversas situações que
propulsionam postulantes a recorrerem à adoção pela via não judicial. Questões como

Há presente no fragmento supracitado, uma possibilidade de saída da mordaça sonora que atrai os psicólogos em sua

práticas locais socialmente aceitas, o modo de funcionamento do sistema judiciário, além

atuação, contudo, esta saída se passa pelo campo da formação universitária. O grande problema é que, os profissionais que

da possibilidade de poder escolher, tanto por parte dos postulantes quanto por parte dos
pais biológicos, tornam a adoção pronta, de certa forma, mais atrativa para aqueles que

atuam nas unidades já passaram pela formação. Como fazer com que eles busquem suprir a lacuna que a sua própria forma-

desejam realizar o sonho de se tornarem pais por meio de adoção.

ção deixou? Como despertar os psicólogos para esta necessidade, se já estão tão habituados com a literalidade de sua prática? Não pretendemos responder estas questões aqui, mas é importante pensarmos no assunto, para que assim, possamos

Palavras-chave: Adoção. Adoção Pronta. Imaginário Social. Práticas Locais.

extrair as mordaças sonoras que atingem grande parte dos profissionais de psicologia.
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1 INTRODUÇÃO
Tema recorrente no cotidiano das Varas da Infância e Juventude, a adoção aborda questões que ultrapassam a simples
compreensão e aplicação do aparato legal. Fenômeno social, prática historicamente registrada, a adoção, em suas diversas
modalidades, ganha relevância nos espaços ocupacionais de profissionais como psicólogos e assistentes sociais que atuam
nas Varas da Infância e Juventude (VIJ).
Compreender e tratar desse tema implica se debruçar especialmente sobre dois aspectos diretamente vinculados à temática da adoção. Primeiro, significa se colocar no lugar de mediador entre a garantia à convivência familiar em prol do melhor interesse da criança, (CF, 1988; ECRIAD, 1990; Lei n° 12.010, 2009) e ao mesmo tempo lidar com as questões geradas pela angústia
daqueles que se colocam disponíveis a exercerem a maternidade e paternidade através do projeto adotivo pela via judicial.
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Segundo, significa se colocar entre um jogo de forças
em que pese as novas regras para a adoção e suas diversas

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Linhares, Conselho Tutelar e Instituições de Acolhimento

exemplos de codificação jurídica em que se faz presente o

de Crianças e Adolescentes do município de Linhares).

tema da adoção. A Bíblia também faz referência à adoção

datar a pais por adoção.
Se por um lado, tal lei traz melhores definições quanto à

etapas (ECRIAD, 1990; Lei da Adoção, 2009) e práticas so-

No que se refere aos postulantes, durante o Curso de

em diversas parábolas em que se relata o cotidiano e as

garantia do direito à convivência familiar, por outro, recebe

cialmente construídas na resolução do dilema das famílias

Habilitação foram propostas duas atividades com a aplica-

questões que cercavam as civilizações em épocas bastante

críticas por conter excessos de procedimentos, o que traz

sem filhos versus crianças e adolescentes à espera de uma

ção de questionários com questões abertas sobre a percep-

remotas.

morosidade ao processo de adoção. Essa visão tem sido um

família.

ção dos mesmos sobre a temática da adoção. Quanto aos

A autora Lidia Weber afirma que a adoção criada pelos

consenso entre os postulantes à adoção, pelo menos antes

A partir desse entendimento, torna-se de suma impor-

profissionais que atuam na rede, foram utilizados roteiros

romanos serviu de instrumento de poder familiar e atendia

de participarem do Programa de Habilitação para a Adoção,

tância observar e conhecer as dinâmicas locais quanto à

estruturados, com questões abertas para a realização das

a objetivos, como a escolha de um sucessor, a permissão de

que é realizado em média duas vezes ao ano nesta Vara.

adoção, tendo em vista o aprimoramento do trabalho psi-

entrevistas, previamente agendadas.

ascensão de determinado indivíduo a um status superior e a

Do ponto de vista jurídico, a adoção pode ser defini-

cossocial no âmbito do Poder Judiciário. Foi pensando nisso

A escolha dos participantes se deu de modo direcio-

geração de descendência a quem não tinha (WEBER, 2011).

da como o procedimento legal que consiste em transferir

que se propôs conhecer um pouco mais sobre o imaginário

nado ao público direta e indiretamente envolvido com o

Historicamente pode-se afirmar que a adoção assume

todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma

social5 acerca da adoção na Comarca de Linhares6, através

processo de adoção, sendo considerada a disposição e dis-

formas e sentidos diferentes, que variam de acordo com

família substituta, adotiva, dando a crianças e adolescen-

ponibilidade dos mesmos para participar das entrevistas

cada sociedade.

tes todos os direitos e deveres de filho (ECRIAD/1990,

da percepção do público direta e indiretamente envolvido
no processo da adoção nesta Comarca.
Nesse sentido, o foco do trabalho está na compreensão
da adoção não a partir da definição jurídica apenas, mas
também de uma abordagem sociológica, cujo problema consiste em compreender a adoção enquanto fenômeno social.
O estudo consiste de observações e levantamentos realizados durante os mais de dois anos de atuação da equipe
técnica (assistentes sociais e psicólogas) da Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Linhares. Verificou-se nesse período que o número de adoções prontas se apresentava de
forma desproporcional ao número de adoções realizadas
pelo Cadastro Nacional de Adoção (CNA).
Outro aspecto que chamou a atenção da equipe foram
os posicionamentos favoráveis a esse tipo de adoção por
parte de postulantes, de algumas genitoras requeridas em
processos de adoções prontas e, muitas vezes, das próprias
equipes que atuam na rede socioassistencial e de saúde dos
municípios de Linhares e Sooretama, denotando haver um
consenso na localidade sobre tal prática.
Além de levantamento do quantitativo de processos

acerca da temática.

social que faz parte da engrenagem que regula a agregação de

profissionais técnicos da rede de proteção e garantia de

indivíduos externos ao seio de determinada família, ou ain-

direitos, sendo: 01 Conselheiro Tutelar; 01 Comissário da

da, como um meio de garantir à instituição família desprovi-

Infância e da Juventude e 03 profissionais de instituições

da de filhos, independente do modelo existente, a condição

de acolhimento (2 técnicos: assistente social, psicólogo e 1
coordenador) durante o mês de março de 2015.
A análise dos dados coletados se deu a partir das entrevistas e dos questionários aplicados. Sendo assim, os resultados foram agrupados, de acordo com as falas dos participantes, em quatro categorias de análise: conceituação da
adoção, adoção pronta na Comarca de Linhares, motivação para
a adoção pronta e o modelo ideal de adoção.
O trabalho está estruturado em duas partes principais:
a primeira refere-se à introdução e breve discussão teórica
sobre o conceito de adoção. A segunda parte refere-se ao estudo de caso, propriamente dito, na qual constam a descrição e as análises acerca do estudo de percepção sobre a adoção pronta na Comarca de Linhares, além das considerações
finais referentes aos resultados encontrados.

judiciais de Habilitação para Adoção e Adoção (Pronta e
por Cadastro SIGA)7, foram realizados os seguintes procedimentos: análise documental, consulta a referencial

2 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITUAÇÃO SOBRE O
TEMA DA ADOÇÃO

teórico e pesquisa de campo, com a utilização de metodologia qualitativa.

A adoção, fenômeno de caráter universal, a partir do ter-

Para a pesquisa de campo foram selecionados 10 postu-

mo latim “adoptio”, corresponde ao ato de aceitar, escolher,

lantes à adoção que participaram do Curso Preparatório de

tomar alguém como filho, tomar para si com cuidados. Essa

Habilitação para Adoção em março de 2015 e 05 profissio-

prática está marcada nas relações familiais e atualmente

nais que atuam na rede de defesa e proteção à criança e ao

vive momento de evidência em diversos setores da socieda-

adolescente na Comarca (Vara da Infância e Juventude de

de brasileira, dentre eles o Sistema Judiciário.
A adoção possui definições conceituais que historica-

5 Segundo SERBENA (2003), o imaginário possui função social e nele as
sociedades definem suas identidades e seus objetivos. Através do imaginário social
é possível compreender a cultura, os padrões de conduta, os códigos, as normas,
por um lado, e compreender a afetividade, a vivência, as imagens por si próprias,
a mitologia, o onirismo coletivo, os sonhos e as práticas rituais, por outro. Nessa
mesma perspectiva, ESPIG afirma que: “Os imaginários sociais proporcionam a um
grupo a designação de uma identidade e de uma representação sobre si próprio,
auxiliando ainda na distribuição de papéis e funções sociais, expressão de crenças
comuns e modelos” (ESPIG, 2004, p. 54). BACZKO define o imaginário como um
conjunto de representações e ideias imagens que são formuladas socialmente (...)
e que não há como desvincular a problemática do imaginário da discussão sobre
sua relação com o real (BACZKO, 1991 apud ESPIG, 2004).
6 Atualmente a Comarca de Linhares abrange os municípios de Linhares e
Sooretama.
7 No total foram analisados 61 processos, sendo: 21 Habilitações para Adoção, 36
Adoções Prontas e 04 Adoções por Cadastro SIGA.
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Dessa forma, a adoção pode ser vista como um fenômeno

No total foram realizadas 05 entrevistas junto aos

mente estão sujeitas a regras morais que se alteram conforme cada sociedade. Registros históricos, sobretudo os de
cunho religioso, trazem demonstração da adoção como prática recorrente mesmo em tempos remotos (PAIVA, 2004;
WEBER, 2011; SASSON & SUZUKI, 2012).

de se perpetuar através de seus descendentes. Genericamente, a adoção pode ser compreendida como a expressão máxima do fortalecimento dos laços a partir do estabelecimento

ocorre desde a antiguidade. Sobre esse aspecto, GUEIROS
(2005) menciona que o Código de Hamurabi8 é um dos
8 É chamado Código de Hamurabi, uma compilação de leis da antiga Babilônia,
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to da Criança e do Adolescente e pela Lei n°12.010/2009,
que determina a priorização dos interesses e direitos de
crianças e adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente descreve a adoção como medida excepcional e irrevogável, a qual se deve
recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou exten-

das relações de parentesco. Ou seja, é a prática da agregação

sa10 (ECRIAD/1990, art. 39 – parágrafo 1°). Isto significa

de um ou mais indivíduos a determinado grupo familiar, a

que todos os esforços devem ser realizados para que uma

partir da ideia de pertencimento e vinculação afetiva.

criança ou adolescente permaneça no seio de sua família de

A história legal da adoção no Brasil aparece no início do

origem natural, o que muitas vezes não é possível, e por isso

século XX, cujo assunto, segundo literatura, foi abordado

a adoção surge como uma das possibilidades de garantir um

pela primeira vez no Código Civil Brasileiro de 1916. Depois

lar, uma família substituta para crianças e adolescentes que

dessa iniciativa, seguiu-se a aprovação de três leis9 (Lei

foram afastados de maneira definitiva do convívio familiar.

n°3.133 de 1957; Lei n° 4.655 de 1965 e a Lei n° 6.697 de
1979), as quais passaram a definir e redefinir as regras para
a adoção no país.
A partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069 de 1990, a adoção assume o caráter
de garantia de direito a crianças e adolescentes, sobretudo,
quanto ao direito à convivência familiar e comunitária, que
também já havia sido prevista na Constituição Federal de
1988 (CF/1988, art. 227). Nesse sentido, inicia-se a mudança de paradigma, tal qual define o ECRIAD/1990, cujo
sujeito central passa a ser crianças e adolescentes, estes considerados como sujeitos de direitos, em condição peculiar
de desenvolvimento, o que justifica perante a família, o Estado e a sociedade, serem tratados com absoluta prioridade
(CF/1988, art. 227; ECRIAD/1990). Já na Lei n°12.010 de
2009, conhecida como Lei da Adoção, ocorre melhor detalhamento sobre os procedimentos necessários para que uma
adoção aconteça. Assim, verifica-se que é nessa lei que são
definidas as etapas e todos os trâmites processuais, sendo
ampliadas as condições para àqueles que queiram se candi-

FERREIRA (2010) argumenta que a adoção é única, no
entanto, reconhece que ela reflete a evolução da instituição família. Nesse sentido, o autor diz que “essa evolução
acarretou características específicas na adoção, que como se
afirmou, apesar de única, acabou por receber designações
outras para especificar situações que interferem no modo
da sua concretização” (FERREIRA, 2010, p. 65).
Sendo assim, cabe registrar, de forma sucinta, as modalidades que interferem no modo de adoção na Comarca de
Linhares, que são: a adoção singular, que corresponde àquela
que pode ser realizada por qualquer pessoa maior e capaz;
a adoção unilateral que se refere à possibilidade legal de o
padrasto e a madrasta se tornarem, respectivamente, pai
e mãe do adotando; a adoção conjunta que ocorrerá quando
da formalização pelo marido e mulher ou por conviventes,
em união estável, comprovada a estabilidade da família e a
adoção intuitu personae como sendo aquela que ocorre quando os representantes legais da criança ou do adolescente
escolhem os adotantes, ou seja, quando os pais biológicos
escolhem quem vai adotar o filho (FERREIRA, 2010).
Dentre as modalidades de adoção acima apresentadas
cabe dizer que o trabalho se propõe a discutir de maneira

Verifica-se que a preocupação em definir e regulamentar as situações de adoção na tentativa de dirimir conflitos

art. 41). É regulamentada pelo Código Civil, pelo Estatu-

sendo o Rei Hamurabi o responsável por decretar o código, datado de 1686 a.c.. É a
legislação mais antiga de que se tem conhecimento, e o seu trecho mais conhecido
é a chamada lei de talião. Seu original possui 3.600 linhas ordenadas em 282
artigos, sendo que de alguns deles não há conhecimento completo de sua redação.
Fonte: http://www.infoescola.com/historia/codigo-de-hamurabi. Acesso em 13
de março de 2015.
9 Tais leis e suas complementares podem ser consultadas através do Portal
Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/
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10 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, e sua alteração pela
Lei nº 12.010/2009 define a família natural como a comunidade formada pelos
pais ou qualquer deles e seus descendentes, e ainda, família extensa ou ampliada
como aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade
do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade (ECRIAD/1990, art. 25; Lei
nº 12.010/2009).
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mais detalhada a adoção pronta, que ocorre comumente nas
formas de adoções unilaterais e adoções intuitu personae,
conforme apresenta o tópico a seguir.

Apesar de não ser listada como uma das exceções pre-

processos de Habilitação para Adoção encaminhados para a

vistas no ECRIAD/1990, observa-se que, em alguns casos,

equipe técnica, o que sugere que há a procura pelos trâmites

Segundo a autora Lídia Weber, a adoção é uma forma

dependendo do entendimento do magistrado, há o deferi-

legais para realização de uma adoção, porém, proporcional-

de constituir filiação acessível a qualquer pessoa, e isso in-

mento do pedido inicial. Conforme BORDALLO (2010):

mente às adoções efetivamente realizadas pelo Cadastro no

depende da possibilidade de se ter filhos biológicos ou não

SIGA/ES, esse número se torna bastante discrepante.

(WEBER, 2011).

3 A ADOÇÃO PRONTA NA COMARCA DE LINHARES:
Neste trabalho, considera-se como adoção pronta os
pedidos de adoção de crianças e adolescentes que chegam ao Poder Judiciário nos casos em que a criança ou o
adolescente já se encontra sob guarda de fato dos requerentes, sem que a colocação em família substituta tenha
sido realizada por intermédio do Cadastro Nacional de
Adoção, ou, no caso do estado do Espírito Santo, pelo
Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Abrigamento (SIGA/ES).
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê três ocasiões em que se pode haver a dispensa de habilitação prévia
dos pretendentes à adoção:
§ 13 Somente poderá ser deferida adoção em favor
de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado
previamente nos termos desta Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou
guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de
má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 e 238 desta Lei (ECRIAD/1990, art. 50; Lei
nº 12.010/2009).
No cotidiano do fazer profissional, entretanto, observa-se que também compõe os processos de adoção pronta
uma modalidade de adoção que não se enquadra nas previsões legais da Lei de Adoção (Lei nº 12.010/2009), na qual,
via de regra, a mãe biológica da criança ou do adolescente,
em algum momento de sua vida, entregou seu filho a terceiros para que por eles fosse cuidado. Tal tipo de adoção
refere-se à adoção intuitu personae. Sobre essa modalidade,
pontua-se que geralmente há direta participação de pelo
menos um dos pais biológicos na escolha da família substituta, e que essa escolha ocorre anteriormente à chegada
do pedido de adoção ao conhecimento do Poder Judiciário.
Para Maria Berenice Dias, a nova legislação sobre a adoção tende a “não reconhecer o direito de a mãe escolher os
pais do seu filho” (DIAS, 2015, p. 493), quando não prevê
explicitamente esse tipo de filiação socioafetiva no escopo
de adoções possíveis.
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te isto não seria possível.

apesar da obrigatoriedade de consulta e respeito

Observou-se que as adoções estão acontecendo na

Dessa forma, torna-se totalmente compreensível e

ao cadastro, em algumas situações, considerando a

Comarca de Linhares prioritariamente por meio da en-

aceitável que pessoas ou casais que desejam ter filhos

aplicação do Princípio do Melhor Interesse, a pre-

trega de crianças e de adolescentes diretamente a tercei-

possam tê-los, inicialmente, por meio da adoção, mesmo

ferência para adoção de determinada criança não

ros, em detrimento da adoção realizada via Cadastro Na-

que não haja nenhum impedimento biológico a priori,

será conferida às pessoas cadastradas. Isto se dará

cional. Com esse panorama em vista, propôs-se conhecer

pois as necessidades que estariam sendo satisfeitas na-

quando a pessoa que postular a adoção já mantiver

o imaginário social acerca da adoção na Comarca de Li-

quele momento seriam o desejo de constituir filiação e o

vínculo afetivo com a criança/adolescente; neste

nhares a fim de compreender a origem das práticas atuais

de formar uma família socialmente aceita, independente

momento, o vínculo afetivo prevalecerá sobre a

no que se refere à adoção.

da forma de concepção.

4 ESTUDO DE PERCEPÇÃO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE

ta na Comarca de Linhares, as falas dos participantes foram

DOS RESULTADOS

agrupadas nas seguintes subcategorias a partir da pergunta

Em relação à segunda categoria de análise, adoção pron-

letra fria da lei, com intuito de se minorar as consequências da medida (BORDALLO, 2010, p. 228).

referente a como aconteciam as adoções na Comarca de Li-

O ponto de partida desse trabalho se deu com a observação em torno da discrepância entre os números de adoções

Em se tratando da primeira categoria de análise, concei-

prontas e os de adoções realizadas por consulta ao cadastro

tuação da adoção, as falas dos participantes foram agrupadas

constante no Sistema de Informação e Gerência da Adoção

em subcategorias a partir da pergunta sobre o que é adoção,

e Abrigamento (SIGA/ES) nesta Comarca11, conforme apre-

conforme estão discriminadas no quadro (2):

senta o quadro (1):
CONCEITUAÇÃO DA ADOÇÃO

MODALIDADE
E ADOÇÃO

QUANTITATIVO

Adoção Pronta

36 (90%)

Adoção por Cadastro
SIGA/ES

04 (10%)

Quadro 1: Número de processos de adoção da VIJ - Linhares (2013-2015)
Como pode ser observado, os processos foram divididos em adoção pronta e adoção realizada pelo Cadastro no
SIGA/ES, ou seja, no qual a colocação da criança e do adolescente em família substituta foi realizada por intermédio da
Justiça da Infância e da Juventude.
Dos 40 processos analisados, 36 deles se tratavam de
adoções prontas, sendo que apenas 05 desses consistiam de
adoções unilaterais, os demais compreendendo as outras
exceções previstas no ECRIAD/1990 e as adoções intuitu
personae. Em contraponto, apenas 04 processos de adoção
no período compreendido entre 2013 e 2015 foram iniciados em consulta ao cadastro no SIGA/ES.
Os dados levantados indicam que a maioria dos processos de adoção em trâmite nesta Comarca trata-se de adoções prontas, o que é indicativo de uma determinada cultura sobre a adoção, ainda distante do entendimento jurídico
sobre como esta deveria ocorrer.
Além disso, comparativamente às adoções encaminhadas ao Poder Judiciário, tem-se no período indicado 21

11 Cabe elucidar que foram levantados todos os pedidos de adoção encaminhados
para manifestação da equipe técnica da VIJ Linhares no período de janeiro de
2013 a março de 2015, o que compreendeu um total de 40 processos de adoção.
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- Ato jurídico;
- Ato de amor incondicional;
- Alegria em ampliar a família;
- É assumir uma pessoa como filho, além de assumir
as responsabilidades;
- Sentimento de acolhimento no seio familiar dando
possibilidades ao novo membro;
- Atendimento a uma necessidade de dar amor e carinho a alguém;
- Tentativa de preenchimento do espaço de um filho;
- Entrega de uma criança pela mãe devido a dificuldades financeiras ou a problemas de saúde.
- Algo positivo para a criança que não tem perspectiva de retorno para sua família de origem.

nhares, o que pode ser acompanhado pelo quadro (3).

ADOÇÃO PRONTA NA COMARCA DE LINHARES1
- As crianças eram entregues a pessoas com boas
condições financeiras, a fim de dar um futuro melhor
para as mesmas, sem passar pela via judicial;
- O adotante desejava ter uma pessoa para ajudá-lo
nos afazeres da roça e/ou nas tarefas domésticas,
tendo um tratamento diferenciado dos filhos biológicos;
- Não havia entendimento das pessoas a respeito da
entrega de bebês a outros casais como sendo algo ilegal;
- Os casais adotantes eram orientados pelos atores
da rede de proteção à criança e ao adolescente permanecerem com a criança em sua residência de forma
ilegal, até que o prazo de criação de vínculos afetivos
terminasse para assim entrarem com o processo de
adoção pela via legal.
Quadro 3: Percepção dos postulantes e entrevistados
acerca da adoção pronta na Comarca de Linhares

Quadro 2: Percepção dos postulantes e entrevistados sobre o conceito de adoção

A partir dos relatos dos participantes pôde ser percebido que a prática da adoção pronta era algo recorrente e legi-

A partir da análise das subcategorias listadas acima foi

timado pelos atores da própria rede de proteção e defesa à

possível perceber que a grande maioria dos participantes

criança e ao adolescente da Comarca de Linhares, possuindo

mostrou ter percepções quanto ao conceito de adoção que

esta prática funções sociais diversas. Uma de suas princi-

reforçam os sentimentos legítimos e nobres do ato de adotar

pais funções era o da proteção da criança e do adolescente,

uma criança, como dar e receber carinho, amar incondicio-

garantindo aos mesmos o direito à convivência familiar en-

nalmente, constituir ou ampliar a família e acolher ao seio

tre outros direitos fundamentais, na medida em que crian-

familiar uma criança como filho. Foi possível perceber ainda

ças e adolescentes eram criados por famílias mais abastadas

que nos discursos de grande parte dos pesquisados houve a

da época, com o objetivo de protegê-las da precariedade em

ausência de preconceitos ou de sentimento de rejeição quanto

que viviam suas famílias biológicas.

ao tema adoção, mostrando-se abertos e receptíveis.

No entanto, verifica-se pelos relatos apresentados, que

Em sua minoria, os participantes entenderam a adoção

se de um lado existia a preocupação com a garantia de pro-

como uma forma de suprir uma falta e atender a necessida-

teção dessas crianças e adolescentes, por outro, as adoções

de de algumas pessoas em ter um filho, já que biologicamen-

prontas realizadas naquela época cumpriam o papel de
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agregar mão de obra àquelas famílias para fins de trabalhos

uma terceira pessoa, se esse fosse o desejo de ambas as

teciam por membros da própria família tendo em vista fa-

da rede de proteção à criança e ao adolescente, conhecedo-

domésticos ou rurais. Os chamados “filhos de criação” ou

partes e ainda, se houvesse essa necessidade em decor-

tores como imaturidade da mãe, além de questões já men-

res, portanto, da legislação vigente.

adotivos eram ainda tratados de maneira diferenciada dos

rência de motivos diversos.

cionadas, relacionadas a problemas de saúde e financeiros,

Em relação às falas do grupo de postulantes surgiram

O principal motivo para a entrega de crianças pelas

sendo fruto, portanto, de arranjos familiares, sem consulta

questões que dizem de um momento singular pelo qual estão

filhos biológicos, marcando dessa forma a diferença entre

mães para adoção se dava por problemas financeiros. As fa-

ao judiciário. Percebe-se que nesses casos o sentimento de

passando, permeado pela ansiedade e forte desejo de concre-

Percebe-se ainda que tal prática adotiva possuía tam-

las dos participantes reforçam que as mães procuravam em-

família impele a algum dos seus membros a assumir a crian-

tizar, o quanto antes, o projeto adotivo. Por isso, apesar de

bém uma função social e religiosa, uma vez que os adotan-

pregadores ou pessoas conhecidas com melhor estabilidade

ça como forma de protegê-la e assim mantê-la no seio fami-

considerar a necessidade do processo passar pelos meios le-

tes obtinham um status de pessoas caridosas e solidárias,

financeira para que esses pudessem “criar” os seus filhos12.

liar, não sendo admitida a possibilidade de sua colocação em

gais e com uma boa preparação dos pretendentes, há o desejo

além de se tornarem exemplos de pessoas que cumprem

Essa escolha também estava pautada pela possibilidade da

uma família substituta.

de que esse processo ocorra de forma mais rápida.

com os deveres cristãos, sendo bem-vistos naquela localida-

mãe em escolher alguém que fosse de sua confiança e que

de e suas práticas legitimadas socialmente.

pudesse dar um futuro melhor ao seu filho.

os dois tipos de filiação.

Quanto à última categoria de análise, modelo ideal de

Foi possível perceber ainda nas falas questões subjeti-

adoção, as falas dos participantes foram agrupadas nas se-

vas como a possibilidade de escolha da criança e a necessida-

Em relação à terceira categoria de análise, motiva-

Pelos relatos dos participantes havia uma grande “ofer-

guintes subcategorias e divididas em dois grupos, tendo em

de do surgimento do amor entre adotantes e adotado em um

ção para a adoção pronta, as falas dos participantes fo-

ta” de crianças para adoção, o que justifica ainda mais a

vista a diferença no modo de percepção dos participantes a

momento anterior à concretização da adoção, reforçando o

ram agrupadas nas seguintes subcategorias, a partir da

ocorrência das adoções prontas na Comarca. Percebe-se a

partir da pergunta de como seria o modelo ideal de adoção,

imaginário social de que esses fatores contribuem sobrema-

pergunta por que as adoções prontas aconteciam nesta

partir das falas que a motivação para a entrega de crianças

como apresenta o quadro (5).

neira para o sucesso do projeto adotivo.

Comarca, quadro (4).

para adoção, sobretudo recém-nascidas, estava pautada peFUNCIONAMENTO E MODELO IDEAL DE ADOÇÃO

las dificuldades financeiras, o que atualmente não se justifiMOTIVAÇÃO PARA A ADOÇÃO PRONTA
- Era uma prática recorrente e reforçada culturalmente na época;
- Excesso de burocracia judicial;
- Facilidade em concretizar a adoção pela via não judicial;
- Solidariedade;
- Depressão pós-parto;
- Motivos pessoais;
- Falta de suporte familiar;
- Falta de informação sobre a legislação vigente;
- Necessidade de proteger a criança, devido à imaturidade da genitora e a problemas de saúde, dentro do
próprio grupo familiar;
- Resistência em enfrentar o processo legal e em permanecer na “fila” de adoção;
- Ter a possibilidade de escolha da criança a ser adotada;
- Muita oferta de crianças na Comarca;
- Medo dos casais adotantes em perder a criança adotada ilegalmente ao procurar a justiça para a regularização;
- Negligência e maus-tratos da família biológica;
Quadro 4: Percepção dos postulantes e entrevistados
acerca das motivações para a ocorrência da adoção
pronta na Comarca de Linhares

ca tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente não considera a questão econômica como fator gerador da
entrega ou perda dos filhos.
Conforme previsto no ECRIAD/1990, a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente
para a perda ou a suspensão do poder familiar, devendo
ainda a criança ou o adolescente ser mantido em sua família
de origem e a família encaminhada para programas sociais
que possam auxiliá-la a superar a situação de vulnerabilidade (ECRIAD/1990, art. 23).
Sobre a entrega de crianças para adoção, o autor Rodrigo Faria de Souza pondera que além da pobreza extrema,
fatores como desequilíbrio psíquico-emocional e gravidez
indesejada são motivadores da entrega dos filhos pelos seus

na Comarca de Linhares, segundo percepção dos participantes, estão relacionadas a fatores como a prática cultural recorrente, o excesso de burocracia e suas implicações, além das motivações pessoais ligadas às questões

Por outro lado, quem aceitava assumir uma criança
encontrava facilidade para concretizar a adoção pela via
não judicial, além de ter a oportunidade de escolher a
criança a ser adotada. Essa percepção legitima a ideia de
que a adoção terá mais chances de sucesso caso a criança
seja ainda um bebê e que também seja conhecida a sua origem familiar. Além disso, retrata um desejo dos adotantes
de exercerem a filiação desde os primeiros dias de vida da
criança, como se só fosse possível se tornar pai e mãe por
adoção dessa forma.
A questão da burocracia do sistema judiciário também
apareceu nas falas dos participantes, sendo relatada a resise em permanecer na “fila” de adoção devido à sua morosidade. Esse comportamento dos adotantes pode ser entendido
como fator que impulsiona vários deles a procurarem a via
não judicial para a concretização de uma adoção.
Os relatos apontam ainda que as adoções prontas acon-

econômicas e de saúde.
As falas demonstram que as adoções, historicamente, ocorriam nesta Comarca às margens do Poder Judiciário, uma vez que era culturalmente aceita a possibilidade de assumir como filho uma criança gerada por
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- Respeitando os trâmites legais, porém com a alteração da certidão de nascimento de forma mais célere;
- Dentro da legalidade e com acompanhamento técnico;
- Com visitas à família substituta e com avaliação técnica rigorosa das aptidões do casal postulante à adoção;
- Mais capacitação e informações aos postulantes à
adoção;
- A adoção de crianças deveria ser somente no âmbito
estadual para evitar a separação dos irmãos e familiares biológicos;

- Como é feito hoje, pelos meios legais;
- Com mais flexibilidade;
- Com a oportunidade de ocorrer o amor entre as partes;
- Seja dada a opção de escolha ao casal adotante;
- Maior preparação dos casais para a adoção;
- Sem ansiedade dos casais;
- Por escolha de Deus;
- De forma mais rápida e fiscalizada pela justiça;

Quadro 5: Percepção dos postulantes e entrevistados acerca do funcionamento e do modelo ideal de adoção

pais a terceiros (SOUZA, 2009).

tência dos pretendentes em enfrentar o procedimento legal
As motivações para a ocorrência das adoções prontas

ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO

As falas do grupo de técnicos que integram a rede de
defesa e proteção à criança e ao adolescente da Comarca de
Linhares estão relacionadas fortemente ao cumprimento

Observa-se que a percepção dos técnicos está relacio-

À guisa de conclusão, um dos aspectos que sobressai
neste trabalho refere-se à possibilidade do poder de escolha tão presente no imaginário local. Esse poder de escolha
diz respeito aos anseios tanto dos postulantes que desejam
definir o momento, a origem e a idade do filho tão sonhado,
quanto da vontade da genitora em escolher, pelo menos em
parte, o destino do filho preterido.
Outro aspecto que percorre o imaginário da população
local diz da concepção dos postulantes e dos entrevistados
sobre do tempo de duração de um processo de adoção. Nesse
sentido, observa-se incerteza dos postulantes quanto à concretização da adoção, devido ao modo de funcionamento
do sistema judiciário e também de sua morosidade, desde
a disponibilização de crianças para adoção até a finalização
dos trâmites processuais.
Destaca-se ainda como um fator possível de compreensão da prática recorrente de adoções prontas na Comarca
de Linhares o fato de que as mesmas foram reforçadas culturalmente, sendo aceitas e legitimadas entre a população
local como uma prática que tinha funções sociais, mesmo
sendo pela via não judicial.

nada ao próprio lugar que ocupam enquanto integrantes

Além desse fato, foi possível compreender que a prática

das exigências legais, tanto na habilitação dos pretendentes
à adoção, como no acompanhamento rigoroso das adoções
pelos técnicos do Poder Judiciário.
Aparecem nas falas dos técnicos proposições para
aprimoramento do processo de adoção, como a alteração
da Certidão de Nascimento do adotando de forma mais célere, a fim de evitar constrangimentos à família e à criança
ou ao adolescente. Além disso, foi relatado por um participante que a adoção deveria ocorrer somente em nível estadual como forma de evitar que o adotando seja afastado do
seu lugar de origem e dos seus irmãos e familiares biológicos, respeitando o seu direito de estabelecer esse contato
futuramente. Nesse aspecto, mesmo que a adoção tenha
como fundamento a substituição da família biológica pela
adotiva, ainda assim se faz presente no imaginário social
o desejo de que os filhos adotivos tenham a chance de re-

12 Nesse aspecto cabe registrar que essa região, em destaque os municípios de
Linhares e Sooretama, é marcada pelo processo migratório sazonal que ocorre
intensamente nos períodos de plantio e colheita de café. Famílias se deslocam até
mesmo de outros estados em busca de emprego e melhores condições de vida,
o que muitas vezes leva à frustração, dado o caráter temporário desse tipo de
trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

encontrar os seus familiares caso seja esse o seu entendimento no futuro.
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de realizar adoções à margem do Judiciário nesta Comarca foi reforçada, de certa forma, pelos atores da rede de proteção
socioassistencial e de defesa à criança e ao adolescente do município, que até pela ausência da legislação específica, incentivavam a ocorrência desse tipo de adoção.
No que se refere ao modelo ideal de adoção, observou-se que ambos os grupos defendem que o processo de adoção deve
acontecer predominantemente pelas vias legais, porém de forma mais célere, diminuindo, assim, o tempo de espera das
pessoas inseridas no Cadastro Nacional de Adoção.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL E O PERFIL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO NO ANO DE 2014

Por fim, a realização deste trabalho teve como intuito orientar, instrumentalizar a prática profissional e fomentar ações
para a conscientização da população local a respeito dos procedimentos legais para a realização da adoção, proporcionando
maior incentivo em favor das adoções pela via judicial. Pretendeu ainda incentivar que novos estudos e pesquisas possam
ser realizados sobre a temática da adoção pronta, uma vez que os mesmos ainda são escassos.

Dianne Françoise Wruck1, Helerson Elias Silva2, Isabely Fontana Mota3, Luciana Lacerda
Melo 4, Maria Inês Valinho de Moraes5, Nathália Pelegrini Mota Fernandes6, Ricardo
Guidoni Nascimento7, Letícia Cardoso de Mendonça e Miriã Peres Zoca8 9
EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE
Esta é uma pesquisa exploratória que tem por objetivos caracterizar os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes do Estado do Espírito Santo; bem como
descrever o perfil de crianças e adolescentes que estiveram em acolhimento institucional
no Estado entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014. Foram examinados as informações de 90 entidades que prestam serviço de acolhimento institucional, por meio da aná-
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lise de formulários, e os dados de crianças e adolescentes registrados no Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento (SIGA/ES) no ano de 2014. Os instrumentos
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“Acolher é, então, estar aberto para proteger e educar,

desconstruídos e novas práticas sejam instituídas. Por exem-

o “Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em

da dia a dia com muito amor poderá proporcionar à

auxiliando na passagem rumo à família – original ou

plo, antes as práticas do “abrigamento” eram punitivas e se-

Serviços de Acolhimento” (Assis, 2013), entre os anos de

criança um convívio mais afetuoso, personalizado,

substituta”.(Bernardi, 2010, p. 20)

gregadoras e, atualmente, pretende-se garantir uma atuação

2009 e 2010. Esta pesquisa, por amostragem, observou os

além de promover seu senso de confiança, segurança

mais protetiva, preventiva e inclusiva, valorizando-se ações

prontuários de crianças e adolescentes acolhidos, realizou

e competência (RAMOS, 2012, p. 88-89).

de trabalho em rede na qual estejam envolvidos diferentes

entrevistas e aplicou questionários com dirigentes ou profis-

setores onde a família do acolhido seja acompanhada, bem

sionais de entidades de acolhimento de todo o Brasil. Nesta

como sejam respeitadas a garantia de acesso, a diversidade

pesquisa ficou evidenciado que havia há época 1.419 servi-

e a diferença. Portanto, os serviços assumem como funções

ços de acolhimento institucional na região Sudeste, do total

diagnosticar, propor e intervir com a criança ou adolescente

de 2.624 entidades no país. Nesta região estavam acolhidas

acolhido e sua família com o objetivo de preservar e fortale-

21.730 crianças ou adolescentes do total de 36.929 no Bra-

cer seus vínculos familiares e comunitários.

sil. Quanto às características dessas instituições, na Região

1 INTRODUÇÃO
O acolhimento institucional é definido como uma medida de proteção excepcional e provisória, aplicada a crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados ou sua
integridade física e psicológica ameaçadas, a fim de garantir
uma moradia alternativa à residência familiar que ofereça
proteção e condições para o seu pleno desenvolvimento
até que possa retornar à família de origem ou ser inserida
em família substituta (SIQUEIRA, 2006; SALINA-BRANDÃO, 2009). Os serviços de acolhimento institucional são

A partir do reordenamento proposto, os serviços de aco-

Sudeste, destaca-se que 69,6% são entidades privadas; que

lhimento institucional passam a ser oferecidos nas seguintes

89,3% possuem inscrição no Conselho Municipal de Direitos

modalidades (Orientações Técnicas, 2009; SETAS/MS, 2013):

da Criança e do Adolescente (CMDCA); que 22,5% das uni-

•

que por motivos de abandono, maus tratos, abuso

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD (1990 e

lia ou responsáveis de garantir-lhes cuidado e pro-

e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivên-

teção, encontram-se afastados do convívio fami-

cia Familiar e Comunitária (2006) e as “Orientações técni-

liar. O acolhimento se dá até que seja verificada a

cas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes”

possibilidade do retorno ao convívio com a família

(2009), que legitimam o direito à convivência familiar e

de origem ou, na sua impossibilidade, encaminha-

comunitária, com vistas a superar as práticas de segregação

mento para família substituta.
•

pelo menos, uma pessoa ou casal que trabalha

A partir da promulgação do ECRIAD, crianças e ado-

como educador/cuidador residente prestando

lescentes passam a ser considerados sujeitos de direitos,

cuidados a um grupo de até 10 crianças e ado-

em desenvolvimento, que merecem proteção do Estado, da

lescentes com a perspectiva de um acolhimento

sociedade e da família, além de possuírem prioridade absoluta no atendimento, na formulação e execução de políticas
públicas. O Plano Nacional (2006), nesse ensejo, incita a valorização do direito à convivência familiar e comunitária,
“...tendo como fundamento a prevenção do rompimento dos
vínculos familiares, a qualificação dos atendimentos dos
serviços de acolhimento e o investimento para o retorno
ao convívio da família, seja ela original ou substituta” (MA-

Casa Lar: esse serviço caracteriza-se por ter,

de média ou longa duração.
•

República: serviço que oferece moradia e supervisão técnica a grupos de jovens que estão em processo de desligamento de instituições de acolhimento,
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
e que precisem de apoio na construção da autonomia, independência e auto-sustentação.

1.1 OBJETIVOS

pesquisa, na atuação desta equipe técnica na execução de
Espírito Santo (CEJA/ES).

to do Estado, a partir do exame das informações prestadas

me preconizado pelo ECRIAD e pelas “Orientações técnicas:

nos formulários de inspeção dos serviços de acolhimento ins-

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes”; bem

titucional prestadas por magistrados e servidores do Poder

como descrever o perfil de crianças e adolescentes que esti-

Judiciário do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao

veram em acolhimento institucional no Estado do Espírito

Ato Conjunto nº 02/2013 da Corregedoria Geral da Justiça e

Santo entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014.

Supervisão das Varas de Infância e Juventude, que determina
que o magistrado com atribuição em matéria da infância e da

1.2 JUSTIFICATIVA

juventude deve inspecionar pessoalmente os serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar

A presente pesquisa é decorrente da necessidade de mapear e sistematizar os serviços de acolhimento institucional
do Estado do Espírito Santo e acompanhar os trâmites processuais das crianças e adolescentes acolhidos a fim de verificar se os mesmos atendem aos parâmetros preconizados
pela legislação vigente e se garantem a proteção dos direitos

jetivou examinar as condições do atendimento de 589 ins-

(...) o ambiente institucional não se constitui no

tituições de acolhimento que recebiam recursos federais,

melhor ambiente de desenvolvimento, pois o aten-

equipe técnica e funções dos serviços oferecidos.

à luz dos princípios do ECRIAD. Entre outros dados, esta

dimento padronizado, o alto índice de crianças

Assim, a partir dessa legislação, os serviços de acolhi-

pesquisa revelou que, naquele momento, 86,7% das crian-

por cuidador, a falta de atividades planejadas e a

mento institucional precisaram passar por um processo de

ças e adolescentes acolhidos possuíam vínculos familiares,

fragilidade das redes de apoio social e afetivo são

reordenamento de sua estrutura, sua cultura e suas funções.

sendo a condição econômica motivo prevalente para o aco-

alguns dos aspectos relacionados aos prejuízos que

Tais serviços deve parecer-se com uma unidade residencial,

lhimento institucional. O tempo médio de acolhimento va-

a vivência institucional pode operar no indivíduo.

estarem localizados em área residencial de fácil acesso, aco-

riava entre 2 e 5 anos para 32,9% dos acolhidos. Do universo

Nos abrigos, é possível ocorrer a mudança dos cui-

lher até 20 crianças ou adolescentes (conforme sua modalida-

pesquisado, 68,3% das entidades são não-governamentais e

dadores primários da criança, transferência de uma

de de atendimento), apresentar condições de acessibilidade,

a maioria possuía designação religiosa (Silva, 2004).

instituição para outra, carência de vínculos afeti-

das crianças e adolescentes acolhidos, uma vez que:

evitar qualquer elemento de identificação e possuir profis-

Por iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social

vos, circulação de muitas pessoas no contato com

sionais técnicos no seu quadro de colaboradores. Entretanto,

e Combate à Fome, o Centro Latino-Americano de Estudo de

a criança, não tendo uma referência todos os dias,

alterar a estrutura física e funcional de uma organização é

Violência e Saúde Jorge Careli (CLAVES/FIOCRUZ), realizou

sem citar que as necessidades emocionais por afeto,
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no Estado foram obtidos por meio de instrumentos elabo-

tidades e adequada aplicação da medida de proteção, confor-

as modalidades de atendimento, capacidade, composição de
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institucional e o perfil de crianças e adolescentes acolhidos

Como fontes de informação, foram examinados os dados

lescentes” estabelece parâmetros de funcionamento quanto

ou adolescente para sua família exige que paradigmas sejam

Os dados que caracterizam os serviços de acolhimento

relativos a estrutura técnica de 90 instituições de acolhimen-

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que ob-

de proteção, cuidado e meio para o retorno de uma criança

período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2014.

refere aos requisitos mínimos para o funcionamento das en-

ções técnicas: serviços de acolhimento para crianças e ado-

10 No Estado do Espírito Santo e para fins desta pesquisa, os Abrigos Institucionais
destinados para o acolhimento de curto prazo de crianças e adolescentes, com
alta probabilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, é
denominado de Casa de Passagem.

o perfil de crianças e adolescentes acolhidos neste Estado no

crianças e adolescentes do Estado do Espírito Santo no que se

Em 2004, foi publicada uma pesquisa realizada pelo

nada. “Enxergar” o serviço de acolhimento como um lugar

tucional oferecidos no Estado do Espírito Santo, bem como

seu trabalho na Comissão Estadual Judiciária de Adoção do
Caracterizar os serviços de acolhimento institucional de

CHADO, 2011, p. 154). O documento intitulado “Orienta-

insuficiente para mudar a representação social a ela relacio-

Esta é uma pesquisa exploratória, pois objetiva caracterizar a estrutura técnica dos serviços de acolhimento insti-

rados e utilizados anteriormente ao desenvolvimento da

sexual, negligência e/ou impossibilidade da famí-

suas alterações), o Plano Nacional de Promoção, Proteção

Código de Menores de 1979 (Bernardi, 2010).

dades não possuem critérios de sexo e idade para admissão.

lhimento provisório às crianças e adolescentes

orientados por vários documentos de força legal, tais como

e confinamento comuns aos abrigos fundamentados pelo

Abrigo Institucional10: caracterizado como aco-

1.3 MÉTODO

sob sua responsabilidade. Os dados coletados sobre a estrutura técnica dessas entidades foram organizados e tabulados
em relação a categorias especificadas nas “Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes”
necessárias ao seu funcionamento. As análises quantitativas
ou qualitativas foram realizadas em função da natureza dos
dados coletados.
Os dados de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, durante o ano de 2014, foram examinados a partir dos cadastros registrados no Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento (SIGA/ES),
que contém as informações de crianças e adolescentes sob
medida protetiva de acolhimento institucional ou familiar,
sob guarda ou em processo de adoção, bem como as informações sobre os pretendentes habilitados à adoção e também
sobre todas as instituições de acolhimento do Estado, gerenciado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/
ES). Os dados selecionados foram organizados quanto às características físicas e processuais dos acolhidos, sendo realizadas análises quantitativas e qualitativas dos dados.

conforto e estimulação, na maioria das vezes, ficam

2 CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ACO-

em segundo plano. (...) É notório que, por mais que a

LHIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

instituição tente criar, artificialmente, um ambiente
familiar, somente a relação familiar que é construí-
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O Estado do ES possui 90 instituições que prestam ser-
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viço de acolhimento institucional a crianças e adolescentes,
sendo 61% de natureza governamental e 38% não-governamental. Este dado contrasta com os apresentados por Assis e Farias (2013), que indicam que no Sudeste brasileiro
69,6% das entidades são privadas. Esse fato sugere que o
Estado no ES está mais ativo e cumprindo com o seu papel
protetivo. No levantamento realizado pelos autores citados,
89,3% das entidades de acolhimento do Sudeste possuem
inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA). No ES, apenas 61% dos serviços
possuem o registro. A inscrição neste Conselho é exigência
do ECRIAD (Art. 90 §1º), em função da municipalização do
atendimento, tendo eles caráter deliberativo e controlador.
Cabe a esses Conselhos de Direitos a determinação
e fiscalização das políticas e programas destinados
à criança, ao adolescente e à família, a destinação de
recursos para o recurso para o correto exercício de
suas atribuições, bem como a previsão e o direcionamento efetivo de recursos orçamentários aos fundos
da criança e do adolescente que, geridos pelos Conselhos, serão utilizados nos termos da Programação
e do Plano de Aplicação (MACHADO, 2011, p. 146).
As “Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes” (2009) estabelecem como um dos
princípios fundamentais para as entidades a garantia de
liberdade de crença e religião. No ES, 40% das entidades
não possuem vinculação religiosa e 15% afirmam-se como
ecumênicas e respeitam esse princípio. Levando-se em conta que no Estado 61% dos serviços são governamentais, é
possível afirmarmos que há instituições que, embora de natureza pública, filiam-se a uma religião.
Gráfico 1: Distribuição percentual por vinculação/orientação religiosa das instituições de acolhimento do ES.

Tal dado é relevante se observar, pois “(…) no Brasil, os
cuidados com os órfãos e abandonados foram assumidos
desde o final do século XIX pelas irmandades e pelas Casas
de Misericórdia. Apenas no início do século XX essa preocupação passou a ser uma preocupação do Estado, quando
foram criados os reformatórios ou institutos correcionais”
(SILVIA, 2004, p. 77). Além desde fato histórico, observa-se que as religiões, pelo viés da filantropia, buscam se
envolver em atividades voluntárias, principalmente as de
cunho sócio-assistencial, o que pode justificar o número
relevante de instituições vinculadas a religiões, apesar de
o Estado ser denominado laico.
Entre os 90 serviços de acolhimento institucional identificados no ES, 70% (63 unidades) constituem-se como abrigo
institucional/casa de passagem e 30% (27 unidades), como
Casa Lar. Ressalta-se que, conforme as “Orientações Técnicas”, os serviços na modalidade abrigo institucional/casa de
passagem são destinadas para o acolhimento de “curta duração” e os denominados casa lar, adequados para o acolhimento de média e longa duração. O uso de aspas é intencional,
pois qualquer afastamento de uma criança ou adolescente
de sua família interfere na qualidade de seu vínculo social
e afetivo e no seu desenvolvimento. A vida em instituição de
acolhimento pode apresentar dificuldades no contato entre
os membros da família, pois pode ser controlado, monitorado ou impedido; pode também representar “aniquilamento
da identidade, a estigmatização, dificuldades no processo de
reinserção social (...)” (RAMOS, 2012, p. 85).
É importante saber sobre a modalidade de atendimento
dos serviços de acolhimento porque isso determina a capacidade das entidades, a constituição das equipes técnicas e
orienta a natureza das intervenções realizadas.
Gráfico 2: Distribuição percentual quanto a presença
de equipe técnica no quadro de colaboradores nas instituições de acolhimento do ES.

Em resposta ao Ato Conjunto Nº 02/2013, 52% das

rar tal documento e 1% não informou. As visitas insti-

instituições informaram possuir equipe técnica completa

tucionais dessa equipe às instituições de acolhimento e

adequada à sua modalidade de atendimento; 1% possui

o acesso a modelos do plano indicam que a maior parte

equipe incompleta e 8% afirma não possuir equipe

dos profissionais envolvidos na elaboração do PIA estão

própria para atendimento de suas demandas; 39% das

voltados para o diagnóstico situacional e não para a pro-

entidades não informaram se possuem ou não equipe.

posição e acompanhamento de intervenções que visem

Esse último dado é o mais preocupante porque des-

a reintegração familiar ou a colocação em família subs-

respeita a legislação que estabelece parâmetros para o

titua dos acolhidos. É sugerido que as equipes técnicas

funcionamento dos serviços e compromete as funções de

das entidades mantenham-se em constante capacitação e

diagnóstico, proposição e intervenção junto aos acolhidos

reavaliação de sua atuação a fim de efetivar o direito das

e suas famílias de origem ou extensa que possam garantir

crianças e adolescentes acolhidos.

o direito à convivência familiar e comunitária.

O constante acompanhamento dos elementos que

Embora haja ausência de equipes técnicas nos serviços

constituem o PIA são subsídios para a escrita dos rela-

de acolhimento, 83% das instituições afirmaram realizar o

tórios circunstanciados de cada acolhido que devem ser

acompanhamento das famílias das crianças e adolescentes

remetidos a autoridade judiciária com a periodicidade

após o acolhimento. Essa disparidade nas informações não

mínima de 06 meses, conforme determina o ECRIAD

permite qualificar esse acompanhamento.

(Art.19 § 1º). 88% das instituições de acolhimento no ES

A ausência de equipes técnicas pode prolongar para

enviam o documento ao Poder Judiciário; 8% não enca-

além do necessário a permanência das crianças e adolescen-

minham e 4% não responderam ao quesito. As entidades

tes nas entidades e não empoderar ou fortalecer as famílias
para que elas tenham condições de desempenhar suas funções de cuidado e proteção.
Para que a institucionalização não seja tão prejudicial à vida das crianças e adolescentes, é preciso
que se desenvolvam políticas e estratégias de facilitação da troca de informações entre as instituições
e o judiciário, estudo sistemático da história da
família e da criança, de formas de registro e atualizações frequentes dos relatórios referentes a cada
criança, de atenção e controle para garantir a agilização dos processos de destituição do pátrio poder
etc. (RAMOS, 2012, p. 87).
O Plano Individual de Atendimento (PIA) e os relatórios circunstanciados semestrais sobre cada acolhido
são instrumentos indispensáveis para que os profis-

que não remetem o referido relatório, muitas vezes esperam pela determinação judicial para fazê-lo. A obediência a este prazo incita também que o Poder Judiciário se
organize e cumpra a função de reavaliação processual em
tempo mais exíguo.
No que se refere aos critérios quanto ao gênero para o
acolhimento nas unidades do ES, destaca-se que 71% recebem ambos os sexos, 16% dos serviços acolhem exclusivamente meninas e 13% acolhem meninos. Assis e Farias
(2013), indicam que na região Sudeste 22% das instituições
de acolhimento não fazem distinção quanto ao sexo no momento do acolhimento. O número estimado no ES é superior
quando comparado a esta região. Pode-se inferir que isto se
deve ao fato da maior parte das entidades de acolhimento
serem governamentais.
No formulário do Ato Conjunto Nº 02/2013 havia um
quesito que solicitava a identificação dos motivos mais recorrentes de acolhimento de crianças e adolescentes no serviço, podendo ser citados mais de um motivo. Observa-se

sionais possam elaborar o diagnóstico situacional que

que a “negligência familiar” foi o motivo identificado por

descreverá as configurações e recursos familiares, os

92,2% das entidades, sendo seguido por “pais ou responsá-

motivos relacionados à medida aplicada de acolhimen-

veis dependentes químicos/alcoolistas”, com 86,6%, “vio-

to; propor e acompanhar intervenções que garantam o

lência doméstica” citada por 62,2% das instituições. Esses

desenvolvimento e a proteção da criança ou adolescente

dados podem sugerir a fragilidade dos laços familiares e a

acolhido e seu direito à convivência familiar e comuni-

necessidade da interlocução, articulação e intervenções em

tária. Esses documentos são referenciados pelo ECRIAD

rede, que acompanhem e desenvolvam estratégias para po-

(Art. 101 § 4º, 5º e 6º) e fundamentais para a interlocu-

tencializar a capacidade das famílias em garantir os cuida-

ção entre as equipes dos serviços de acolhimento e às

dos e a proteção de seus filhos.

equipes do Poder Judiciário, além de subsidiar as decisões judiciais sobre a manutenção ou não da condição de
acolhimento por um magistrado.
Verifica-se que no ES 81% dos serviços de acolhimento afirmam elaborar os PIAs; 18% declaram não elabo-
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Tabela 1: Motivos de acolhimento institucional identificados pelas instituições
MOTIVOS DE ACOLHIMENTO

Instituição

Porcentagem

Abandono pelos pais
ou responsáveis

76

84,40%

Pais ou responsáveis
dependentes
químicos/alcoolistas

78

86,60%

Ausência dos pais
ou responsáveis por
doença

12

Pais ou responsáveis
portadores de
deficiência
Ausência dos pais
ou responsáveis por
prisão
Pais ou responsáveis
com transtorno
mental (problemas
psiquiátricos/
psicológicos)
Carência de recursos
materiais da família/
responsável

48,80%

Vivência de rua

31

34,40%

Ameaça de morte

5

5,50%

Violência Psicológica

1

1,10%

13,30%

No ano de 2014 ocorreram 1.939 registros de desacolhimento no Estado do ES. Este dado, a exemplo do anterior, se caracteriza pelo registro de saída da criança ou
adolescente da instituição de acolhimento, sendo também
possível que uma única criança/adolescente possua mais
de um registro. Cabe salientar também que estes desacolhimentos ocorreram em 2014 mas os acolhimentos que os
precederam podem ter ocorrido em qualquer um dos anos
anteriores. Abaixo, a tabela de distribuição percentual dos
registros de desacolhimento:

O trabalho em rede pressupõe que diferentes órgãos púalternativas de acompanhamento, prevenindo problemas.

4

4,40%

das medidas de proteção necessárias, aspecto evidenciado,
por exemplo, pelos seguintes fatores: morosidade na articulação dos serviços oferecidos pela rede de apoio, fugas das

15

16,60%

crianças dos abrigos (e de casa) e falta de envolvimento das
famílias nas intervenções realizadas” (p. 335).

31,10%

3 PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Durante o ano de 2014 houve 1.237 registros de acolhimentos no Estado do ES. Por “registro de acolhimento”

12

13,30%

entende-se o registro de uma criança ou adolescente em
uma instituição de acolhimento. Desta maneira, uma mesma criança/adolescente pode ter mais de um registro e o

Órfão (morte dos
pais ou responsáveis)

25

número representado não pode ser confundido com 1.237
4,40%

crianças ou adolescentes diferentes. A distribuição percentual se encontra na Tabela 2.

27,70%

Tabela 2: Distribuição percentual dos registros de
acolhimento em 2014 por região do ES.

Pais ou responsáveis
sem condições para
cuidar de criança/
adolescente com
questões de saúde
específica

6

Violência Domestica

56

6,60%

62,20%

Submetido a
exploração sexual
(prostituição,
pornografia)

22

24,40%

Negligência

83

92,20%

Região

Porcentagem de registros de
acolhimento

Grande Vitória*

46,4%

Interior

53,6%

*Grande Vitória engloba os municípios de Vitória, Cariacica,
Vila Velha, Serra e Viana
Nota-se que não houve grande diferença entre as
duas regiões, sendo algo em torno de 7%. Segundo o censo demográfico do IBGE, em 2010 o Estado do ES contava
com 3.514.952 habitantes, sendo que 44,5% vivem na
11

12,20%

grande Vitória e 55,5% no interior, dados muito próximos e proporcionalmente equivalentes aos dados de acolhimentos registrados.
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todas as crianças e adolescentes que foram desacolhidas no
ano 2014, independentemente de qual época ocorreu o acolhimento. Considerando todo o Estado, as crianças ficam,
em média, acolhidas por 19,4 meses. A distribuição por região se encontra na tabela abaixo:
Tabela 4: Média ponderada de tempo em meses de per-

Região

Média ponderada de tempo em
meses

Região

Porcentagem de registros de
desacolhimento

Grande Vitória*

18,5

Grande Vitória*

48,6%

Interior

20,2

Interior

51,4%

*Grande Vitória engloba os municípios de Vitória, Cariacica,
Vila Velha, Serra e Viana
28

Para se obter o dado referente ao tempo de acolhimento, foi feita a média ponderada do tempo de acolhimento de

manência em acolhimento por região do ES.

Segundo Salina-Brandão e Willians (2009), referindo-se
tituições da rede de atendimento dificultou o cumprimento

fins de adoção.

Tabela 3: Distribuição percentual dos registros de desacolhimento em 2014 por região do ES.

ao trabalho em rede, “a falta de comunicação entre as ins-

4
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44

blicos trabalhem em conjunto discutindo casos, avaliando

Pais ou responsáveis
sem condições para
cuidar de adolescente
gestante

Submetido a
exploração no
trabalho, tráfico e/ou
mendicância

Abuso sexual
praticado pelos pais
ou responsáveis

*Grande Vitória engloba os municípios de Vitória, Cariacica,
Vila Velha, Serra e Viana
De acordo com o ECRIAD, a permanência da criança e do
adolescente em programa de acolhimento institucional não

Para se entender melhor este dado e como ele foi
superior ao número de acolhimentos, formulamos algumas hipóteses complementares entre si: 1) No ano de
2014 houve uma intensificação, por parte da CEJA/ES,
no acompanhamento e fiscalização da inserção de dados
corretos no sistema SIGA/ES. Esta fiscalização adveio
dos dados enviados pelo Ato Conjunto Nº 02/2013 e de
visitas inloco nas instituições, onde foram comparadas a
lista de acolhidos constante no SIGA/ES e as crianças e
adolescentes de fato acolhidas na instituição. Caso houvesse divergências, as comarcas eram solicitadas a atualizar adequadamente o sistema. Assim, durante o ano de
2014 tivemos o registro de muitos eventos que ocorreram
em anos anteriores. O sistema consegue separar a data do
fenômeno informado pelo operador da data do efetivo registro. Porém especula-se que uma pequena parte destes
desacolhimentos podem ter sido erroneamente cadastrados como tendo ocorrido em 2014, quando de fato não o
foram. 2) Em virtude desta maior cobrança, as comarcas
imprimiram maior celeridade na definição da situação
destas crianças e adolescentes acolhidos, encaminhando
-os para as famílias de origem, adoção e guarda, conforme decisão judicial. 3) Crianças e adolescentes podem ter
retornado para suas famílias de origem quando estas ainda não estavam preparadas para recebê-los, o que pode
ter ensejado em novo acolhimento, impactando o número
final tanto de acolhimentos quanto de desacolhimentos.
4) A normativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
sobre a necessidade de realização de audiências concentradas semestrais a fim de reavaliar a situação processual
dos acolhidos, pode ter incitado o maior número de desacolhimentos por reintegração, guarda ou processos com
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deve se prolongar por mais de dois anos (Art. 19 §2°). Desta
maneira, o Estado do ES está, na média, dentro do estabelecido
pelo Estatuto. Porém, o prazo de dois anos é o tempo máximo
preconizado e, quanto mais abaixo dele melhor será para as
crianças e adolescentes que terão o seu direito à convivência
familiar e comunitária garantidos. Desta maneira este dado,
apesar de positivo, não é o ideal, uma vez que a meta última,
por mais utópico que possa parecer, é zerar este número.
Apesar da transitoriedade dessa medida de proteção, pode-se observar que é frequente a permanência do acolhido por um longo período, tornando a
instituição um espaço referencial onde são estabelecidos vínculos afetivos, sociais e onde se dá a
construção do seu projeto de vida, ou seja, seu desenvolvimento. (ROSA E COLS, 2010, p. 234)
Ramos (2012, p. 85 e 87), ao referir-se à pesquisa publicada pelo IPEA em 2004, afirma que “Em grande parte dessas instituições, a média do tempo de permanência é superior a quatro anos, o que impede a ocorrência de condições
favoráveis ao bom desenvolvimento da criança (…) Quatro
anos são quase a metade de uma infância ou adolescência,
que é perdida dentro de um abrigo”. Quanto à diferença registrada entre o tempo de acolhimento da Grande Vitória e
o interior (em torno de um mês e meio) infere-se que a mesma pode ser em parte explicada pela falta de equipe técnica
exclusiva para atuação na área da infância e juventude na
maior parte dos municípios do interior.
Ressalta-se que o ECRIAD estabeleceu como um dos critérios para a renovação da autorização de funcionamento de uma
instituição de acolhimento, o índice de sucesso na reintegração
familiar (Art. 90, §3, III). Desta maneira, torna-se importan-
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te a análise da quantidade de crianças e adolescentes desacolhidos que voltaram para os seus lares de origem. O Sistema
SIGA/ES considera como “Reintegração Familiar” unicamente
o retorno da criança ou adolescente para o genitor, genitora ou
ambos. Desta maneira, se a criança está em guarda com outro
parente (avô/avó, tios, etc), o sistema o classifica como “guarda com família extensa”. Da mesma maneira que ocorreu com
os “Acolhimentos” e com os “Desacolhimentos” uma mesma
criança/adolescente pode ter mais de um registro de “Reintegração Familiar”. Durante o ano de 2014 ocorreram 923 reintegrações familiares no Estado do ES. Comparando-se com o
número de desacolhimentos, temos que 47,6% das crianças/
adolescentes retornaram para os seus genitores. O restante
(52,4%) se dividiram entre as outras possibilidades: adoção,
guarda com família extensa, guarda com terceiros, evasão da
instituição de acolhimento, maioridade ou falecimento. Os dados estatísticos, por região estão na tabela abaixo:
Tabela 5: Distribuição percentual dos registros de
reintegração familiar em 2014 por região do ES.

Tabela 6: Distribuição percentual por faixa etária dos

avaliação. Este fenômeno pode explicar os quase 70% de

A reintegração familiar das crianças e adolescentes aco-

acolhidos em 2014.

predomínio da etnia “parda”, uma vez que esta congrega

lhidos torna-se um desafio ao considerarmos que os moti-

características mistas de outras etnias. Assim, devido a

vos de acolhimento, em sua maioria, estão relacionados à

Faixa etária

Porcentagem

Crianças (0 a 12
anos incompletos)

55,5%

Adolescentes
(12 a 18 anos)

41,2%

Acima de 18 anos

3,3%

Um dado que nos chama atenção é a existência de maiores de 18 anos nas instituições de acolhimento. Em números brutos estes 3,3% correspondem a 40 adultos. De acordo
com visitas efetuadas pela equipe técnica da CEJA/ES nas
instituições de acolhimento, uma parte destes acolhidos
possuem alguma doença ou deficiência grave, seja ela mo-

Região

Porcentagem de registros
de reintegrações familiares

Grande Vitoria*

34,7%

Interior

65,3%

*Grande Vitória engloba os municípios de Vitória, Cariacica,

tora ou mental. De qualquer maneira fica nítido a falta de
repúblicas ou entidades de acolhimento especializadas para
acolher estas pessoas após completarem a maioridade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se pensa em programas de acolhimento, observa-se que os serviços tem buscado se adequar à política de

violação dos direitos, ao abandono e a condutas dos pais e/
ou responsáveis que colocam em risco pessoal e social as
crianças e adolescentes. A carência de recursos materiais,
apesar de constar como motivo de acolhimento não deve,
isoladamente, ser fator determinante para o acolhimento.
O desafio torna-se maior quando não há a possibilida-

reordenamento em consonância às diretrizes do Plano Na-

de de rompimento do círculo de violência, vício, abandono

cional de Promoção, Proteção e Defesa do Direto de Crianças

e violação de direitos, inserido na família de origem, o que

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e ao

conduz à destituição do poder familiar e consequentemente

ECRIAD. Para que os serviços de acolhimento possam aten-

colocação em família substituta ou uma longa permanência

der plenamente aos princípios preconizados pelas “Orien-

da criança ou adolescente na instituição de acolhimento.

tações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes” (2009), de excepcionalidade e provisoriedade
do afastamento do convívio familiar, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, garantia de
acesso e respeito à diversidade e não discriminação, oferta
de atendimento personalizado e individualizado, garantia
de liberdade de crença e religião e respeito à autonomia da
criança, do adolescente e do jovem, faz-se necessária a

Não houve diferença significativa com relação ao sexo
(...) pronta e eficaz ação municipal (aí incluídas in-

feminino e 50,7% do sexo masculino. Com relação à etnia,

tervenções de organizações não-governamentais)

os dados são expostos na tabela abaixo:

assim que detectada ameaça ou violação ao direito
à convivência familiar ou comunitária, pois só um

Tabela 7: Distribuição percentual referente à etnia
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zamos maiores análises sobre o mesmo.

das crianças e adolescentes acolhidos. 49,3% eram do sexo

Vila Velha, Serra e Viana
Chama-se a atenção a disparidade da porcentagem de
reintegrações familiares entre as duas regiões. De imediato
este dado surpreende porque na grande Vitória se encontra
a maioria das Varas Especializadas em Infância e Juventude, com equipes técnicas próprias, enquanto que no interior
o Poder Judiciário as equipes técnicas atendem a diferentes
demandas e não são exclusivas de uma única comarca. Não
dispomos ainda de instrumentos para explicar com maior exatidão este fenômeno, porém algumas hipóteses podem ser formuladas: 1) as famílias do interior podem receber maior apoio
do grupo familiar ou mesmo vizinhança para receber de volta
seus filhos, inferindo assim que possa haver maior coesão do
grupo familiar e social no interior do que na grande Vitória; 2)
Algumas destas reintegrações familiares, no sistema SIGA/ES,
podem ter sido de fato, guarda com família extensa (avós, tios,
etc), cadastradas erroneamente como reintegrações. Dado que
os servidores do interior não são especializados na área de infância e juventude como os da grande Vitória, este erro pode
ser mais comum entre aqueles do que entre estes.
Com relação à idade, os resultados são expressos na
Tabela 6, de acordo com a distinção feita pelo ECRIAD, ou
seja, são consideradas crianças aquelas entre 0 e 12 anos
de idade incompletos e adolescentes aqueles entre 12 e 18
anos de idade (Art. 2):

esta dúvida quanto à confiabilidade dos dados, não reali-

dos acolhidos em 2014 no ES.

programa de abrigo não bastará. Reinventaremos
a roda dos expostos, os internatos, os orfanatos,
os educandários que cumpriram suas finalidades
numa época em que a “situação irregular” era a

Etnia

Porcentagem

Branca

13%

Mulata

5,7%

Amarela

0,1%

marca das crianças e adolescentes tratados como
“menores”, as formas de atendimento massifican-

Negra

11,8%

Parda

69,4%

tes e sem perspectivas de o indivíduo acolhido pela
instituição retornar ao convívio de sua família.
(SILVA, 2004, p. 308)
Os serviços, em sua maioria, estão preparados para
atender qualquer criança ou adolescente do município de
origem em situação de violação de direitos. Entretanto,
além de atender é preciso acolher essa criança ou adolescente e isso pressupõe que as instituições devem prever, em seu
Projeto Político-Pedagógico, ações que garantam atitude

Pela nossa experiência de trabalho na CEJA/ES, não

receptiva e acolhedora no momento da chegada da criança/

confiamos totalmente nestes dados, uma vez que diversos

adolescente, bem como durante o período de acolhimento.

servidores do judiciário que alimentam o sistema SIGA/

Além disso, as entidades precisam garantir o desenvolvi-

ES já manifestaram dificuldades com relação ao correto

mento de ações, através de equipes técnicas exclusivas e

preenchimento deste dado, especialmente quando se ca-

capacitadas, a organização de registros sobre a história de

dastra crianças pequenas. Na maioria das vezes os servi-

vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente, ações

dores não tem contato direto com a criança, dependendo

para o empoderamento e autonomia da família de origem,

de relatórios provenientes das instituições de acolhimento

buscando compreender a sua configuração, realizando arti-

para alimentar o sistema. De um modo geral, estes servi-

culação intersetorial com os demais órgãos de garantia de

dores entendem a designação de uma etnia como algo mui-

direitos que compõem a rede de serviços locais para a possí-

to subjetivo, variando muito dependendo de quem faz a

vel reintegração familiar.
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Palavras – chaves: Violência sexual. Criança. Adolescente. Proteção.

1 Introdução
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais - Art. 5º - Lei n° 8069/90.
A violência é hoje uma das grandes preocupações em nível mundial, por ser multifacetada e polimórfica e por afetar a

SALINA-BRANDÃO, Alessandra; WILLIAMS, Lúcia Cavalcante de Albuquerque. O abrigo como fator de risco ou proteção: avaliação institucional e indicadores de qualidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, 22 (3), 334-343, 2009.

sociedade como um todo. Sendo uma questão social, revela formas de dominação e opressão desencadeadoras de conflitos.

SILVA, Enid Rocha Andrade da. (Coord.). O direito à convivência familiar e comunitária: os abrigos para as crianças e
adolescentes no Brasil. Brasília: IPEA/CONANDA, 2004.

manifestando-se de várias maneiras, assumindo formas próprias de relações pessoais, sociais, políticas ou culturais. Surge

Como um fenômeno complexo, polissêmico e controverso, a violência é perpetrada por indivíduos contra outros indivíduos,
na sociedade por meio de ações que se interligam, interagem e se fortalecem, possuindo como expressão concreta, os diferentes meios e métodos de coerção e dominação utilizados com a finalidade de conquistar, reter poder ou obter privilégios.
Inserida num contexto histórico-social e com profundas raízes culturais, a violência sexual, uma das facetas do fenômeno
violência, atinge a todos independente da faixa etária, classe social e sexo (RIBEIRO, FERRIANI & REIS, 2004).
A violência sexual é entendida como exploração, ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, onde o agressor
se encontra em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Tem por finalidade estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter estimulação sexual. Estas práticas eróticas e sexuais são impostas às
crianças ou aos adolescentes pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade (HABIGZANG, AZEVEDO, KOLLER
& MACHADO, 2006).
Em se tratando de visibilidade, as questões do abuso sexual e da exploração sexual comercial da infância vêm se
tornando objeto da mídia, com reportagens, entrevistas e uma série de legislações que passam a olhar a criança como sujeito
de direitos2.
De acordo com Buckingham (2007),
[...] a infância é uma construção social [...] a infância é variável – histórica, cultural e socialmente variável. [...] o significado de “infância” está sujeito a um constante processo de luta e negociação, tanto no discurso público (por exemplo,
na mídia, na academia ou nas políticas públicas) como nas relações pessoais entre colegas e familiares (p.19).

1 Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutoranda do curso de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Email: mvlino@gmail.com. Telefone: 99468-8489.
2 Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959). Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
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CRIANÇA E ADOLESCENTE

No Brasil, o abuso sexual como atitude violenta con-

cializado da Assistência Social (CREAS)3 ou mesmo na

elementar, os “menores” da condição de objeto (Doutrina da

tempo e no mesmo movimento, a condição da

tra a criança e o adolescente, ganhou maior visibilidade e

rede de saúde do município. Entretanto, nem sempre esse

Situação Irregular) e passando-os à condição de sujeitos de

criança e do adolescente como sujeito de direitos,

importância nas últimas décadas, com a implantação do

acompanhamento acontece.

direitos e de deveres (Doutrina da Proteção Integral).

pessoa em desenvolvimento e prioridade absoluta
(ARANTES, 2008, p.2).

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, a
partir do qual crianças e adolescentes passaram a ser con-

2 Justificativa Legal – Visão Panorâmica

mento, bem como sujeitos de direto, com prioridade absoluta de atendimento.
As condições particulares de desenvolvimento das
crianças, somadas à situação de trauma pelo abuso sexual
sofrido, exigem competências múltiplas dos profissionais

3 Proteção Integral de crianças e adolescentes – alguns apontamentos

siderados sujeitos em condições peculiares de desenvolvi-

A teoria de proteção integral parte da compreensão de
que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes

No plano internacional, vários instrumentos legislativos de proteção fixaram os princípios e os paradigmas para

O Direito da Criança e do Adolescente emerge como

devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos

implantação da defesa dos direitos das crianças e adoles-

um sistema orientado pelo princípio do interesse superior

à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em

centes, sendo de se registrar, pela importância histórica: a

da criança e pelo reconhecimento da condição peculiar da

desenvolvimento físico, psicológico e moral.

Declaração Universal dos Direitos da Criança, proclamada

criança como pessoa em processo de desenvolvimento, pre-

De acordo com a Resolução nº 113 de 19 de abril de
2006 (CONANDA)6,

em 20 de novembro de 1959, pela Assembleia Geral das Na-

vistos no art. 3º, 1, da Convenção Internacional sobre os

A partir do momento que a criança consegue falar ou

ções Unidas e, em seguida, a Convenção das Nações Unidas

Direitos da Criança (1989)5, determinando que

que alguém descobre o abuso/violência, ocorrem vários

sobre os Direitos da Criança, também aprovada pela ONU,

encaminhamentos invasivos que não pretendem cuidar ou

em 20 de novembro de 1989, sendo as bases estruturantes

Todas as ações relativas às crianças, levadas a efei-

Criança e do Adolescente promover, defender e

dos principais estudos sobre a proteção infanto-juvenil no

to por instituições públicas ou privadas de bem es-

controlar a efetivação dos direitos civis, políticos,

mundo, bem como das ações governamentais dos países sig-

tar social, tribunais, autoridades administrativas

econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos,

natários (MONACO, 2005).

ou órgãos legislativos, devem considerar, primor-

em sua integralidade, em favor de todas as crianças

dialmente o maior interesse da criança.

e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e

que realizam o seu atendimento.

resguardar a criança, mas, principalmente, ter certeza de
que o que a mesma disse não foi mentira ou fantasia, mas
sim verdade capaz de produzir provas e punição.
Como bem fala Furniss (2002),
Intervenções primárias legais e protetoras no
abuso sexual da criança não estão relacionadas ao
dano psicológico causado na mesma. O processo legal e a intervenção protetora da criança, portanto,
prosseguem independente de ela ter sido ou não
afetada psicologicamente pelo abuso. (p.14)
A proteção legitima todas as invasões que a criança
ou o adolescente sofre sem, no entanto, questionar a to-

No Brasil, com a entrada em vigor do primeiro Código

Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da

respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em

de Menores em 1927, iniciou-se o secular ciclo menorista

condição peculiar de desenvolvimento; colocando

judiciário. Em 1979, com a vigência do segundo Código de

A doutrina de proteção integral à criança consagrada

Menores, deu-se início a segunda fase do sistema menorista

na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e

repressivo. Por conta dessa perspectiva unilateral e eminen-

na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e

seus direitos, além de garantir a apuração e repara-

temente punitiva, nas varas especializadas eram restritas

da Organização das Nações Unidas (1989), assim como pela

ção dessas ameaças e violações (Art. 2º).

as possibilidades de uso dos direitos de defesa e do proces-

constituição da República Federativa do Brasil (1988) e pelo

so legal por parte dos “menores”4, que, se encontrados em

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) designa

Para que seja garantida a proteção integral da criança

situação irregular, sem maiores questionamentos jurídicos

um sistema em que crianças e adolescentes, até 18 (dezoi-

vítima de abuso, faz-se necessário, a revelação do ocorri-

eram liminarmente acolhidos em instituições públicas co-

to) anos de idade incompletos, são considerados titulares

do e isto implica não somente no envolvimento da mesma

ordenadas pelos juizados de menores e a direta participação

de interesses subordinados, frente à família, à sociedade e

com a Justiça como também em sua absoluta exposição

de entidades assistencialistas e religiosas.

ao Estado, cujos princípios, estão sintetizados no caput do

aos diversos órgãos de proteção e defesa. Como bem expos-

artigo 227 da Constituição Federal.

to por Ana Beatriz Lumatti (2009), “justamente porque a

-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de

tal desproteção a que eles se expõem ao denunciar o abu-

Entretanto, observou-se, na história, que os períodos

so. Ao judicializar sua dor, os procedimentos adotados

de vigência dos dois códigos de menores foram injustos com

para lidar com a violência sofrida tendem a puni-los uma

a população infanto-juvenil e, além disso, não resistiram

Art. 4º - É dever da família, da sociedade e do Esta-

não teria sentido o sistema institucional responsável pela

vez que a criança e o adolescente passam a servir à justiça

aos avanços institucionais e democráticos, na medida em

do assegurar à criança e ao adolescente, com abso-

garantia desta proteção tornar-se violador destas mesmas

e o direito a serem protegidos se transforma no dever de

que tratavam como questão policial situações objetivas de

luta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-

garantias” (p.1). Então porque desconsiderar sua condição

produzirem provas.

necessidades sociais básicas. Tais períodos também não ga-

tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à

de inimputável e lhe atribuir a responsabilidade de pro-

rantiram a diferença de tratamento jurídico entre os adoles-

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

duzir provas? Esse tipo de prática não seria por si só uma

centes em conflito com a lei e as vítimas de maus-tratos nas

convivência familiar e comunitária, além de colocá

violação de direitos e de revitimização?

famílias, na sociedade e pelo próprio Estado, encaminhan-

-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-

do todos para os famosos orfanatos, Febens, abrigos, etc.

nação, exploração, violência, crueldade e opressão.

4 A violência (sexual) e a (re)vitimização de criança/

(RIZZINI, 1997).

(BRASIL, 1990).

adolescente.

Em relação ao caminho percorrido pela vítima de violência/abuso (sexual, na maioria dos casos), pode-se dizer
que, geralmente, a denúncia chega através de representantes da criança/adolescente (pais/responsáveis, conselhos
tutelares, postos de saúdes, disque 100, dentre outros).
Quando recebidas, as denúncias devem ser “apuradas”. De
que maneira? Ouvindo-se a criança ou o adolescente.
Após ouvi-los, deve-se encaminhá-los para a delegacia
onde não só serão ouvidos novamente, mas também passa-

A entrada em vigor da Constituição Federal, em 1988,
e a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, em

De acordo com Arantes (2008), a Proteção Integral, de

De acordo com Furniss (2002), o abuso sexual aparece

1990, romperam com os ciclos de práticas menoristas re-

que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, organi-

como uma forma específica de violência contra a criança,

tirando-se, legislativamente, como consequência jurídica

za-se em três fundamentos ou princípios básicos: crianças e

que diz respeito ao envolvimento desta em atividades sexu-

adolescente como sujeitos de direitos; pessoas em condição

ais que violam tabus sociais e papéis familiares, e às quais

peculiar e de prioridade absoluta.

não são capazes de dar consentimento maduro.

rão por exame de corpo delito para provar se ouve ou não
violência sexual. Em seguida, as provas são encaminhadas
ao Ministério Público onde será aberto um processo para
apurar a denúncia. O Juiz tem o dever de julgar e cabe à
equipe técnica do juízo (psicólogos e assistentes sociais),
relatar a escuta da vítima, do(s) responsável(is) e, quando
possível, do acusado.
Em paralelo, a criança é encaminhada para acompanhamento psicológico nos Centros de Referência Espe-
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criança e o adolescente são sujeitos em desenvolvimento,

3 O CREAS se materializa dentro do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS) como uma unidade pública estatal da Proteção Social Especial de média
complexidade, capaz de promover a superação das situações de violação de direitos
tais como violência intrafamiliar, abuso e exploração sexual [...], dentre outros.
Referências técnicas para Prática de Psicólogas(os) no Centro de Referência
Especializado da Assistência Social - CREAS / Conselho Federal de Psicologia. Brasília: CFP, 2012. Disponível em: http://crepop.pol.org.br/novo/wp-content/
uploads/2013/03/CREPOP_CREAS_.pdf Acessado em 27.06.2013.
4 Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90),
o termo “menor”, referente ao adolescente que cometia ato infracional é
alterado para “adolescente que cometeu ato infracional” ou, usualmente falado,
“adolescente em conflito com a lei” uma vez que este passou a ser reconhecido
como sujeito de direitos e em desenvolvimento.
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A violência sexual contra criança, seja ela extra ou
Não se trata, evidentemente, de infantilizar as

intra-familiar, pode ser dividida em: não envolvendo

crianças e os adolescentes, de reduzi-los à condi-

contato físico (abuso verbal, exibicionismo, voyerismo,

ção de objeto, numa retomada do chamado meno-

dentre outros); envolvendo contato físico (carícias, coito

rismo. Trata-se apenas de assegurar, ao mesmo

ou tentativa de coito, manipulações genitais, sexo oral,

5 Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm Acessado
em 20 ago. 2013.

6 Disponível em http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id2410.htm
Acessado em 25 jul.2013.
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sexo anal) e envolvendo violência (coito com brutaliza-

5 Considerações Finais

ção, estupro, assassinato).
Em geral, o abuso sexual de crianças fica cercado pela

safia tabus culturais (especificamente o sexo e a sexualidade da criança) e aspectos das relações de dependência da
criança frente ao adulto. O silêncio pode ser compreendido
como uma tentativa de preservar o núcleo familiar, evitando dar-se conta da contradição existente na função de
proteção da família.
A vitimização é o processo pelo qual a pessoa sofre
as consequências negativas, direta ou indiretamente, de
um fato traumático, em especial do crime, ou eventos
dele decorrentes. As consequências abarcam lesões tanto físicas quanto psicológicas. Transparece nos crimes
sexuais cometidos contra criança e adolescente, especialmente por conta da exposição a estímulos sexuais
impróprios para a sua idade, enquanto personalidade
em desenvolvimento, que, com grande intensidade, são
atacados em sua dignidade, quando vítimas da sociedade, da família e das instituições.

Segundo Furniss (2002),
O abuso sexual da criança é tanto uma questão
normativa e política quanto clínica. [...] A revelação do abuso sexual da criança conduz a uma crise imediata nas famílias e nas redes profissionais,
igualmente. Uma abordagem integrada à família,
consequentemente, precisa prestar tanta atenção
aos processos na rede profissional quanto aos acontecimentos na família (p. 5).
De acordo com Arantes (2008), enquanto psicólogos
devemos
[...] caminhar junto com a criança, seguindo as
alternativas de suas possibilidades – para que
o tecido subjetivo não se esgarce, já que se encontra bastante fragilizado – agindo como facilitadores para que a criança possa dar sentidos
à experiência traumática e, conseqüentemente,

1.

mente tais sentidos (p.4).

utilizar a fala como modo de expressar verbal-

TIMIZAÇÃO PRIMÁRIA;
2.

3.

Processos subsequentes relativos à exposição pú-

O psicólogo pode tomar o lugar de produzir a condição

blica ou à rememorização do ocorrido – VITIMI-

de fala da criança em um inquérito, ou, ao escutar a crian-

ZAÇÃO SECUNDÁRIA;

ça, criar a condição de produção de um trabalho psíquico

Quando a vítima absorve a vitimização primária

que diminua o sofrimento. A intervenção do psicólogo visa

e secundária e, seguido disso, utiliza as experiên-

a uma maneira de acolhimento frente à situação invasiva e,

cias vividas como maneira de relacionar-se com os

em busca da produção da verdade psíquica da criança, ofere-

semelhantes; porém, de forma contraproducente,

ce uma possível abertura para a elaboração psíquica de uma

visto que o sentimento tende à vingança – VITI-

violência que é traumática.

MIZAÇÃO TERCIÁRIA (SILVA, 2011, p. 19-22).

Como profissionais, temos igualmente duas possibilidades de intervenção: insistir no traumático ou buscar

A obrigatoriedade de dizer a verdade, quando a im-

a transformação necessária para a elaboração. A opção de

plicação desta fala é a prisão do abusador, geralmente

insistir no relato objetivo, que ocorre no depoimento, reatu-

um familiar; a condição de não esquecimento (de recal-

aliza o dano psíquico, enquanto a escuta aposta na possibi-

que) da situação traumática que é invocada por uma fala

lidade de uma recomposição simbólica. Poderíamos pensar,

que assume a dimensão de ato, do acontecimento; a de-

frente a isso, que a prática do psicólogo se coloca na segunda

manda de validade na fala da criança, quando exposta a

perspectiva, ou seja, a da escuta.

um depoimento, evidenciam um paradoxo, pois precisa
revelar e esconder.

A escuta do sofrimento da criança dá início a um processo de elaboração psíquica. Elaboração que consiste em

Revelar o solicitado no inquérito (a verdade objetiva)

que uma inscrição traumática, como o abuso, possa adqui-

e esconder o acontecido (a vivência subjetiva de dor, ver-

rir um significante, uma representação, uma fala para que

gonha, medo) tendem a transformar o discurso num “sin-

esta criança possa transformar o excesso vivido no real do

toma”, pois revela e esconde. Nem tudo está disponível no

corpo em uma expressão de símbolo como a fala ou a produ-

nível simbólico da palavra. Por isso, em um inquérito, há

ção lúdica. Transforma o que é um indício, uma inscrição da

um hiato entre o dito e o não dito e isto nem sempre é res-

violência, em uma representação processada psiquicamente

peitado posto que o que se pretende é a punição do acusado.

através de recomposição simbólica.

Quando não está respeitado o tempo do que não pode ser

O ato de fala, nessa perspectiva, é terapêutico e visa a

revelado – o não dito –, por não haver possibilidade de ela-

recompor psiquicamente a criança, porém necessita da es-

boração psíquica, o que ocorre é chamado de revitimização

cuta atenta, acolhedora e analítica. A acolhida ao “dizer”

que pode ocorrer em quaisquer etapas de proteção/atenção

da criança poderia dar início a um processo de elaboração

à criança vítima de violência.

simbólica, mais do que uma produção de prova, pois garante
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O inquérito, por sua vez, coloca o psicólogo frente a
uma intervenção focada na produção de um conteúdo e,

O processo de vitimização pode ser desencadeado:
Em função da própria experiência do abuso – VI-

à criança uma oportunidade de escuta e transformação de

Para finalizar,

sua dor, que é uma verdade psíquica.

vitimização destas e por um complô de silêncio, visto que
este é um ato que envolve medo, vergonha, culpa e que de-

CRIANÇA E ADOLESCENTE
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possivelmente, distanciado de seu método de intervenção.
Então estamos falamos de que “verdade”? Diante do exposto, a verdade produzida no inquérito resulta em um conteúdo, em provas.

Poder-se-ia, em resumo, admitir que, quando todos os adultos que se ocupam do caso não sabem
mais o que fazer para elucidar o crime, convoca-se a
criança! [...] o seu direito de se expressar será transformado em obrigação de testemunhar. Conclui-se,

Em “A Verdade e as Formas Jurídicas”, Foucault (2005)

portanto, que além de esta não ser uma tarefa para

nos fala sobre a produção de verdade e a construção do Di-

psicólogos, a partir da concepção que se tem da

reito. Segundo o autor, “a prova é um operador do direito,

Psicologia a revitimização da criança pode ocorrer

um permutador da força ao direito. Ela é uma espécie de

tanto pela ausência como pelo excesso de inter-

shifter que permite a passagem da força ao direito” (p.62).

venções, bem como por intervenções inadequadas

Também para Foucault, a lei (penal) tinha como função reparar o dano, impedir que outros males similares possam

(BRITO, 2008, p.123).

acometer o corpo social e deve representar o que é útil para
a sociedade.
Entretanto,
A legislação penal, desde o início do século XIX
e de forma cada vez mais rápida e acelerada durante todo o século, vai desviar do que podemos
chamar de utilidade social; ela não procurará
mais visar ao que é socialmente útil, mas, pelo
contrário, procurará ajustar-se ao indivíduo
(FOUCAULT, 2005, p.84)
A narrativa da criança/adolescente, a partir de uma
escuta, produz um conhecimento. O conhecimento, neste
caso, não tem por objetivo a verdade, mas uma vivência
subjetiva que necessita ser compreendida e interpretada no
contexto da realidade psíquica da criança, levando em conta
sua singularidade.
O estatuto de verdade não está emparelhado ao estatuto científico da ciência, entendido como uma prerrogativa de poder e legalidade daqueles que detém o saber. O
saber e a verdade são dados pelas inscrições psíquicas do
acontecimento na criança em seu caráter singular de ser
sujeito de sua história.
O psicólogo, colocado em uma prática “extrativa” da
verdade, tem que se questionar do lugar ético que está em
jogo, uma vez que sua prática tem por princípio, conforme
o Código de Ética do Psicólogo7 (2005), “respeitar o sigilo
profissional” e “promover o bem estar do indivíduo e da
comunidade, bem como a descoberta de método se práticas que possibilitem a consecução desse objetivo”. Dito de
outra forma, a ética que está em jogo é a responsabilidade
frente ao sofrimento da criança a ser ouvida. Para tal escuta ser possível, é necessário um enquadre que possibilite
uma intervenção psicológica, uma construção com vistas à
elaboração psíquica.

7 http://www.crprj.org.br/legislacao/documentos/codigo_etica.pdf
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1.

INTRODUÇÃO

Este artigo relata sobre a criação do Programa Família Acolhedora no Município de Aracruz, como alternativa de proteção à criança e ao adolescente que precisam ser afastados da família de origem por algum motivo, conforme decisão judicial
e inseridos no seio de uma família acolhedora mediante concessão de guarda, sendo o terceiro município do Estado com esta
forma de atendimento.
Esse serviço assegura às crianças e adolescentes atendimento individualizado, convivência familiar e comunitária, socialização e evita a institucionalização conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigo 101).
“A prática do acolhimento familiar é muito antiga e sempre foi considerada uma alternativa para as famílias que
enfrentavam dificuldades de ordem de saúde, educação, financeira e outras. Em seus estudos, Fonseca (2004) utilizou o termo circulação de crianças para designar as crianças que passam parte da infância ou juventude em casas
que não são de seus genitores ou até mesmo nas ruas e instituições.” (TOMAS, 2009)
Entretanto, quando essa prática passa a ser formalizada, a maioria das famílias receiam a realização do acolhimento
familiar, já que temem as formalizações legais com o judiciário.
O acolhimento familiar passou a ser prioritário em relação ao acolhimento institucional a partir das alterações propostas na Lei 12.010/2009. Ainda assim, percebe-se que o acolhimento institucional tem sido prioridade, já que o acolhimento
familiar ainda é encontrado em poucos estados brasileiros. Segundo documento do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2013, “Dentro do universo pesquisado, o acolhimento familiar corresponde a apenas 3,35% do serviço de acolhimento
no país.” (Relatório da Infância e Juventude, 2013)
Segundo Diretrizes de Cuidados da ONU, de 2009
“Art. 118 - Deve-se manter um cadastro de famílias acolhedoras preparadas em cada localidade, capazes de propiciar cuidados e proteção a crianças, zelando ao mesmo tempo para que elas mantenham vínculos com a própria
família, sua comunidade e seu grupo cultural.”
“Art. 157 - A prestação de cuidados na própria comunidade, inclusive o acolhimento familiar, deve ser incentivada,
visto que permite a continuidade da socialização e desenvolvimento da criança.”

1 Psicóloga pela Universidade Federal do Espírito Santo – Prefeitura Municipal de Aracruz – dioneiadejesus@yahoo.com.br – 3296 - 3381
2 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora -MG – Prefeitura Municipal de Aracruz – emiliana.cmandrade@hotmail.com – 3256- 1922
3 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo – Prefeitura Municipal de Aracruz – janiamlacerda@yahoo.com.br – 3296 – 3381.
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Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente mencionasse sobre a colocação de criança e adolescentes em família
substituta, somente com a Lei 12.010/09 esta forma de acolhimento ganhou destaque.
O Município de Aracruz implantou o Programa Família
Acolhedora no dia 13 de setembro de 2012 - Lei Municipal
nº 3.612 por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Trabalho. No estado do Espirito Santo, o programa existe
em mais dois municípios: Vitória e Cariacica.
O Programa constitui-se em modalidade de serviço que
organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva
(ECA, Art. 101) em residências de famílias acolhedoras
cadastradas. O afastamento familiar ocorre por determinação do Juiz da Vara da Infância e Juventude em função
de violações de direitos, como maus tratos, abandono, negligência ou formas múltiplas de violência; ou ainda, cujas
famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a
família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção.
O Programa Família Acolhedora vem garantir o cumprimento do capítulo 3 do artigo 19 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, que diz que toda criança e adolescente tem
direito a ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária.
Portanto, é importante que as famílias acolhedoras
compreendam que acolher uma criança/adolescente não
significa adoção, mas o compromisso de tornar-se parceira
no atendimento e na preparação para o retorno à família de
origem e/ou para a vida independente.
A seguir, descreve sobre os critérios e metodologia de
atendimento, os desafios para a família que acolhe, a gestão
do serviço, experiência vivenciada, dificuldades e desafios a
serem superados.
Critérios e Processo de Seleção:
As Famílias Acolhedoras são famílias ou pessoas da
comunidade, habilitadas pelo Programa de Acolhimento
Familiar, que acolhem voluntariamente em suas casas por
período provisório, crianças e/ou adolescentes, oferecendo-lhes cuidado, proteção integral e convivência familiar
e comunitária. Entende-se que a Família Acolhedora não
deve ser família extensa, pois esta última possui vínculos
consanguíneos. A presença de vínculos de parentesco colide com a proposta do Acolhimento Familiar que é a reintegração familiar.
Quem pode ser Família Acolhedora? Ter idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos; ser residente no município
de Aracruz há pelo menos dois anos; ter boas condições
de saúde física e mental; apresentar idoneidade jurídica;
residir em imóvel com espaço e condições adequados ao
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acolhimento; ter tempo disponível para a criança e/ou
adolescente, capacidade de dar afeto e manter uma relação harmoniosa no espaço do lar com os demais membros
da família; receber da equipe técnica do programa parecer
psicossocial favorável ao acolhimento.
É imprescindível que todos os membros da família estejam de acordo com o acolhimento. Caso algum membro da
família seja contrário, o processo de habilitação é encerrado.
O processo de habilitação consiste em: o primeiro passo
é a inscrição no Programa, onde é feita uma entrevista com
a Equipe; o segundo passo é a visita domiciliar, realizado
pela Assistente Social e Psicóloga; análise da documentação
exigida, se a família tiver o perfil, então todos os membros
do núcleo familiar, são convidados a comparecerem à sala
do Programa, para mais uma etapa de entrevista. No primeiro momento, todos participam da roda de conversa, se
tiver crianças e adolescentes, esses são ouvidos em separados; o último passo para a Habilitação de Famílias é a Capacitação. As famílias recebem uma pasta contendo vários
textos para análise e reflexão. Estes devem ser lidos até o
dia da Capacitação.
Na Capacitação, realizada na sala de reuniões da
SEMDS, além das famílias candidatas, também são convidados o Conselho Tutelar e representantes da SEMDS. Os
candidatos devem fazer questionamentos e comentários sobre os textos de apoio. Os temas abordados são: Lei número
nº 3612 de setembro de 2012 (criação do Programa Família
Acolhedora); O acolhimento familiar em âmbito nacional
e municipal; Assuntos relacionados à área da Infância e
Juventude em situação de risco social e o que preconiza o
ECRIAD; Estudos de caso; Reflexão sobre a postura da família ao receber uma criança; Limites, estilos parentais, escuta, desenvolvimento da criança e do adolescente, dentre
outros temas relacionados à infância e adolescência.
Finalizada a Capacitação, todos recebem um Certificado e tem as cópias de sua documentação encaminhadas para
o Juizado da Vara da Infância e Juventude, acompanhados
do Parecer da Equipe Técnica.
Por ser o acolhimento de caráter provisório – até que
seja viabilizada uma solução permanente para a criança ou
adolescente – quem irá determinar o tempo de acolhimento
é o juiz da Vara da Infância e Juventude que considerará o
parecer realizado pela equipe técnica de acompanhamento
do Programa, composta por assistente social e psicólogo.
Metodologia de Atendimento
O acompanhamento às famílias acolhedoras é realizado
pela equipe técnica, durante todo o período de acolhimento,
com pelo menos uma visita domiciliar mensal. Solicita-se,
também, periodicamente, a visita das famílias e dos acolhidos na sede do programa, para reflexão sobre o acolhimento.
Busca-se orientar as famílias acolhedoras e famílias
de origem a estimularem a autonomia, autoestima e protagonismo das crianças/adolescentes acolhidos, por meio de
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diálogo, escuta, valorização das opiniões e respeito ao seu

Desafios para uma Família que acolhe:

modo de ver o mundo. Para tanto, é necessário o conhecimento a respeito do desenvolvimento da criança e do ado-

Crianças afastadas do convívio familiar devido a vio-

lescente, bem como o acesso a informações necessárias aos

lação de direitos, podem apresentar resistência à nova fa-

cuidados que o acolhido requer.

mília, além de outros sintomas como agressividade, insegu-

A equipe que atua no Programa se organiza para que o

rança, desconfiança, enurese noturna. Além disso, muitas

Plano Individual de Acompanhamento (PIA) seja elaborado

delas crescem sob medida protetiva e desconhecem sua

junto à família acolhedora, à família de origem, e ao aco-

história de vida. Desta forma, crianças afastadas do conví-

lhido, quando este já tem condições de participar. O PIA

vio familiar precisam conhecer a sua história. Crianças que

objetiva traçar passos capazes de superar as razões que le-

conhecem a sua história se tornam mais saudáveis. “Além

varam ao acolhimento e envolve atores da rede local como

de a história de vida da criança ser importante para fins de

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro

diagnóstico, é igualmente fundamental para ela saber que

de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS),

alguém conhece toda a sua história. Aliás, esta é uma das

Saúde, Educação e outros. Após o desligamento, o Servi-

formas de auxiliar a criança na direção da integração. Mes-

ço busca articulação com a rede para dar continuidade ao

mo que a criança, no momento, não queira ser informada

acompanhamento por um período aproximado de 06 meses,

sobre a sua história, provavelmente mais adiante será ne-

conforme avaliação dos profissionais.

cessário que ela a conheça em detalhes, principalmente no
caso de famílias desfeitas e de filhos ilegítimos. Essas crian-

§ 5º O Plano individual será elaborado sob a res-

ças precisam conhecer os fatos para conseguirem ser saudá-

ponsabilidade da equipe técnica do respectivo pro-

veis psiquicamente. Muitas vezes, no entanto, é impossível

grama de atendimento e levará em consideração a

obter a história ou ela é muito falha, de modo que a única

opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos

maneira de avaliar se havia ou não, de fato, um ambiente

pais ou do responsável.

suficientemente bom no início da vida da criança é fornecer
a ela um bom ambiente e observar o uso que ela fará dele.

§ 6º Constarão do plano individual, dentre outros:
I – os resultados da avaliação interdisciplinar;
II – os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e

Com relação a confiança, geralmente, crianças que necessitam de uma medida protetiva de afastamento familiar
viveram em ambientes nos quais, por alguma razão, deixaram de confiar. Assim, os “lares” têm que ser, acima de
tudo, ambientes confiáveis e previsíveis.
A família acolhedora também não pode ter uma atitude
moralista com a criança, nem tratá-las atribuindo juízo de
valor. É necessário dar condições para o desenvolvimento

III – a previsão das atividades a serem desenvolvi-

saudável e para que a criança aprenda sem sentimento de

das com criança ou com o adolescente acolhido e

culpa. À medida que a criança encontrar pessoas confiáveis

seus pais ou responsável, com vista na reintegração

e resgatar a confiança e a crença nessas pessoas e em si mes-

familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e

ma terá condições de ser levada gradualmente a se respon-

fundamentada determinação judicial, as providên-

sabilizar pelas consequências dos seus atos.

cias a serem tomadas para sua colocação em família

Os desafios são muitos, mas ainda assim, é possível que

substituta, sob direta supervisão da autoridade judi-

as famílias acolhedoras realizem um acolhimento bem suce-

ciária. (Estatuto da Criança e do Adolescente, 2011)

dido, oferecendo carinho, afeto e proteção.

Até o momento, foram realizados dois acolhimentos e

Gestão do serviço

nestes, o PIA foi elaborado pela equipe técnica com a família
de origem, a família acolhedora e o adolescente. Pretende-

O serviço de Acolhimento Familiar em Aracruz está

se expandir esta construção, buscando-se a participação da

inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança

Rede de Serviços, Conselho Tutelar e equipe interprofissio-

e do Adolescente.

nal da Justiça da Infância e da Juventude, órgãos parceiros
no acompanhamento familiar.
Cada acolhido(a) possui uma pasta individualizada com

O Projeto Político Pedagógico do Programa Família
Acolhedora foi elaborado em junho de 2014, pela equipe do
programa, sob a supervisão da Coordenadora da Proteção

prontuário contendo documentação pessoal, relatórios de

Especial. A equipe que atua no serviço busca oferecer aten-

acompanhamento, documentos do Poder Judiciário, dentre

dimento individualizado e respeitoso às crianças e adoles-

outros. O serviço de Acolhimento Familiar evitará, na me-

centes encaminhados ao Programa, bem como às famílias

dida do possível, separar grupos de irmãos e jamais irá im-

acolhedoras, família de origem e todos os sujeitos envolvi-

por restrições relacionadas a idade, pessoas com deficiência,

dos no serviço. Além disso, prima-se por desenvolver ações

orientação sexual, etc.

que possibilitem favorecer o protagonismo e autonomia das
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crianças, adolescentes e as famílias, além de buscar forta-

crianças com o perfil traçado no ato do cadastro, para reali-

lecer os vínculos familiares e comunitários, como preza o

zar o acolhimento.

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em outubro 2014, mais duas famílias se cadastraram
e foram habilitadas para o Programa, sendo que em no-

Experiências:

vembro do mesmo ano, um casal acolheu uma adolescente de 17 anos.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

maior tempo da escuta em relação as demandas das crianças e dar mais atenção aos seus anseios e desejos.
No município de Aracruz, o Programa foi implantado em 2012, mas ainda encontra muitos desafios para sua efetiva
implementação, sendo que os atores que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos ainda não compreendem o objetivo
do Programa; porém a Equipe Técnica procura desempenhar a contento as suas funções, buscando parcerias para que um
número maior de crianças e adolescentes possam conviver em ambiente familiar, contribuindo assim para a desinstitucionalização e novo modo de ver o acolhimento.

Até o momento, foram realizados dois acolhimentos. O
primeiro, em dezembro de 2013, foi de um adolescente de

Ampla divulgação do Programa:

14 anos, com histórico de institucionalização de 08 anos.
Este foi acolhido por uma família habilitada pelo Programa

A equipe realiza divulgação do Programa em diversos

e lá permaneceu por dois meses, retornando à instituição

setores como: Igrejas Católicas, Evangélicas, Centro Comu-

após um consenso entre o adolescente e a família, já que

nitário, Unidade Básica de Saúde, Casa dos Conselhos, Se-

ambas as partes optaram pela reversão do processo por difi-

cretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Empresa Fibria,

culdades mútuas de adaptação.

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, Comuni-

O segundo acolhimento trata-se de uma adolescente

dade Acadêmica do FAACZ de Aracruz, Conselhos Tutelares

de 17 anos, também com longo histórico de instituciona-

de Aracruz; além de divulgação nas Rádios locais, no site da

lização. A convivência está acontecendo desde novembro

Prefeitura e no Jornal Correio do Estado.

de 2014, e tanto a família como a adolescente têm demonstrado satisfação com o convívio. A adolescente foi inserida
nas atividades realizadas pela família, como: viagens, tra-

Dificuldades enfrentadas no Programa:

balho voluntário no hospital da cidade para distribuição
de lanches, participação nas atividades religiosas, inserção
no curso de corte e costura, além de frequentar os mesmos
ambientes, visto que a família acolhedora é comerciante. A
equipe pretende continuar o acompanhamento às famílias
(acolhedora e de origem) após o desligamento, por seis meses e para tanto é necessário acessar a rede de serviços do
SUAS, Conselho Tutelar e Fórum.
Ressaltamos que a família de origem da adolescente
acolhida está inserida no PAIF – Programa de Proteção e

Dificuldade de entendimento (principalmente por atores da rede) de que o acolhimento familiar não é uma preparação para adoção; Encaminhamento para o Programa de

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TOMAS, D. N. . Implantação e Trajetória de um Programa de Acolhimento Familiar. In: XV Encontro Nacional da Associação
Brasileira de Psicologia Social, 2009, Maceió. XV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social, 2009
Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 71/2011: Um olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e
adolescentes no País . Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2013.108 p. il

dificuldades para adaptação na rotina familiar; Dificuldade,
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por parte das famílias acolhedoras, com relação ao acolhi-
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crianças com longo histórico de institucionalização e com

mento de adolescentes.
Desafios:

Atenção Integral à Família, executado pelo CRAS da região
onde reside. Salientamos que a equipe do Programa Famí-

Reforçar e ampliar a divulgação; Captar mais famílias

lia Acolhedora realiza reuniões periódicas com a equipe do

disponíveis e com perfil para acolhimento, inclusive de

CRAS para discussão e planejamento de ações com vistas à

adolescentes; Encaminhamento, pelo judiciário, de crian-

reintegração familiar.

ças com perfil para acolhimento temporário, evitando que
passem pela experiência traumática da institucionalização;

Situação atual do Programa:
Atualmente, o programa conta com cinco famílias habilitadas e quatro crianças/adolescentes aguardando acolhimento, encaminhados pelo Juizado, sendo que três destes

ampliação da articulação com Sistema Educacional, com o
Sistema Único de Saúde e demais políticas públicas e órgãos
do sistema de garantia dos direitos.
2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

integram um grupo de irmãos.
No início do Programa foram cadastradas 09 famílias,
porém apenas quatro foram capacitadas e habilitadas.

O Acolhimento Familiar passou a ser prioritário em
relação ao Acolhimento Institucional a partir das altera-

As cinco famílias que não foram habilitadas foi devido a

ções propostas na Lei 12.010/2009. Ainda assim, percebe-

diversos fatores: falecimento, caso de doença na família, fa-

se que o Acolhimento Institucional tem sido prioridade, já

mília com presença de idosos que requerem cuidados espe-

que o Acolhimento Familiar ainda é encontrado em poucos

ciais, ausência de consenso de todos os membros da família

estados brasileiros.

para o acolhimento, caso de cuidar do neto.

As vantagens para as crianças e adolescentes em Aco-

Das quatro famílias habilitadas inicialmente, uma des-

lhimento Familiar são várias, dentre elas podemos citar:

ligou-se do Programa, porque seu nome também constava

Garantia do direito à convivência familiar e comunitária,

na lista de espera para adoção do Fórum da cidade. A família

sendo inserida nas atividades e rotina da família; Atenção

foi procurada por representantes do Fórum e teve que deci-

especializada, pois está em um ambiente mais acolhedor e

dir em qual programa gostaria de permanecer.

com número reduzido de crianças; Escuta individualizada,

As outras três famílias que permaneceram, aguardam
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O JUIZ EM AÇÃO - INTERFACES PROFISSIONAIS E

sociais verificadas nas sociedades humanas, que se refletem

etária que, como conceito e do ponto de vista social, sur-

nas sucessivas configurações do papel social da mulher, da

ge apenas no final do século XIX e no início do século XX

PESSOAIS A PROMOÇÃO DO DIREITO DE CRIANÇAS

concepção de infância, das modalidades de trabalho, e dos

(RIZZINI, 2011).

objetivos e das condições em que são desenvolvidas ativi-

Assim, além da compreensão política e ideológica de

E ADOLESCENTES

dades nos âmbitos políticos, social, educacional e de saúde

que a instituição família está a serviço da sociedade e da

(COSTA, 1989; ROUDINESCO, 2003).

manutenção de sua forma de organização, muitas vezes

Luciana Lindinger1 e Paulo Rogério Meira Menandro2
EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

O sentimento de família e a noção de infância, tal como

marcada por estratos ou por classes, a inserção da lógica

são conhecidos hoje, se constituíram gradativamente, che-

do cuidado e do afeto contribui para que seja construída

gando ao ponto de caracterizarem-se como instituição so-

a consciência dos deveres de amor e de educação nesta

cial, que segundo Roudinesco (2003) considera que “pode

instituição familiar.

ser considerada uma instituição humana duplamente uni-

Percebe-se que, historicamente, a articulação entre a

versal, uma vez que associa um fato de cultura, construído

assistência e a justiça determinou políticas públicas e pro-

Resumo: O tema geral do trabalho desenvolvido por meio de estudo exploratório é a vio-

pela sociedade, a um fato de natureza, inscrito nas leis da

mulgação de leis intervencionistas, com foco na família re-

lação de direitos de crianças e adolescentes. O foco foi a análise das concepções de juízes

reprodução biológica” (p. 16).

ferida como desestruturada. Essas ações propiciaram que as

que atuam em Juizados da Infância e Juventude (JIJU), e que lidam com demandas roti-

A menção à universalidade é importante pelo reflexo

crianças consideradas em “situação irregular”, fossem sujei-

que pode ter sobre a concepção de família adotada por de-

tadas à legislação vigente, bem como suas famílias, que em

terminado indivíduo ou grupo de indivíduos. No caso do

sociedades nas quais as condições de sobrevivência não são

presente estudo, a concepção de família adotada por juízes

as mesmas para todas as pessoas, os alvos preferenciais da

razão pela qual foi abordado o processo histórico de constituição da família e da infân-

de JIJU (assim como pelos técnicos que subsidiam sua atua-

intervenção recaíssem sobre as famílias e as crianças pobres.

cia - entendidas como instituições sociais -, assim como as noções de vulnerabilidade e

ção), acarreta alta probabilidade de influenciar a decisão

risco social. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista. O procedimento que

jurídica a ser tomada, que sempre envolve considerações

neiras que lhes exigem posicionamentos diante de casos nos quais medidas de proteção
se configuram necessárias. Participaram da pesquisa seis juízes de direito de JIJU que atuam no Espírito Santo. Com vistas a compreender o fenômeno em tela, partiu-se da visão
de que violação de direitos de crianças e de adolescentes é fenômeno multideterminado,

conduziu a sistematização e a interpretação dos dados foi a Análise de Conteúdo (AC). Os
resultados proporcionaram diversas constatações sobre concepções dos juízes a respeito
do universo em que atuam, sendo o foco no juiz, no JIJU e no cotidiano, com vistas à
promoção de direitos a crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, em que

sobre o contexto familiar que caracteriza cada situação e
demanda formulação de sentenças por parte desses magistrados. Como ilustração dessa possibilidade de influência,

depreendemos que acreditam apresentar perfil diferenciado de outros juízes, ainda que

pode ser mencionada a constatação de Unbehaum (2001)

a escolha por tal Juizado, em regra, tenha sido um acaso profissional; admitem que, em

acerca da ideia de que os cuidados com os filhos sejam res-

sua atuação profissional, seus valores e vivências compõem-se com seu conhecimento

ponsabilidade essencial da mulher encontra eco no campo

jurídico para nortear seu olhar acerca dos fenômenos sobre os quais precisam proferir

jurídico, como mostra a chance reduzida de que, em dispu-

decisão; que, por vezes, a lógica do divino atua como elemento de conforto e força.
Palavras-chave: Juiz de direito, Juizado da Infância e Juventude, risco social, medida
de proteção, Ecriad.

tas judiciais pela custódia dos filhos, de eles ficarem com o
pai, sobretudo se forem pequenos.
O problema é que o conceito de família não é simples,
não tem sentido único, o que faz com que qualquer tipo de
aplicação inflexível que dele se faça seja passível de contestação. Falcão (2006) diz que,

INTRODUÇÃO
[...] restritamente, refere-se ao núcleo familiar básiO trabalho desenvolvido pelas diferentes esferas da sociedade, na promoção do direito de crianças e adolescentes, conti-

co e, amplamente, ao grupo de indivíduos vincula-

nua sendo um desafio, pois a violação do direito é uma realidade e dela emergem demandas de intervenção que se estendem

dos entre si por laços consanguíneos, consensuais,

desde as pontuais advindas do próprio núcleo familiar às extrafamiliares oriundas do Sistema de Garantia de Direitos – SGD

jurídicos ou afetivos, que constituem complexas

–, que precisa ter a participação das três esferas de poder: o Legislativo, com a promulgação de leis e suas revisões; o Judi-

redes de parentesco e de apoio atualizadas de for-

ciário, para garantir a aplicação das leis e garantir os direitos individuais e difusos; e o Executivo na execução de serviços,

ma episódica, através de intercâmbios, cooperação

programas e implantação de políticas públicas cuja interface é direta com o cidadão.

e solidariedade, com limites que variam de cultura,

Dos diferentes atores envolvidos no SGD, o interesse pelas práticas cotidianas e suas interseções no processo do de-

região e classe social a outra (p. 21).

cidir, julgar e mediar, tal como compreendidas pelos próprios profissionais operadores do direito, os juízes de Juizados
da Infância e Juventude do Estado do Espírito Santo - JIJU/ES é o objeto de interesse do estudo. Conhecer a forma como
concebem temas relativos à sua área de atuação e justificam suas decisões é essencial para elucidação do funcionamento das
instituições referentes à garantia dos direitos de crianças e adolescentes pelo fato de que as atribuições de tais profissionais
constituem o cerne do processo decisório.
Pensar a condição atual da criança e do adolescente remete à concepção histórica de formação do sentimento de família
e da organização das relações sociais, econômicas e políticas a ela atreladas, processo para o qual contribuíram a intervenção
e o desenvolvimento de conhecimentos da medicina, da psicologia, da pedagogia e, certamente, do direito. A configuração
da família, tal como a concebemos, se constituiu a partir de processo de mudanças na organização das relações econômicas e

Em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Ecriad - Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, pautado na
doutrina da proteção integral, na qual há o rompimento
com a premissa historicamente consolidada de que a legislação e as políticas públicas se destinavam ao dito menor em
situação irregular, ou seja, à criança e ao adolescente pobre.
Passa a nova legislação, então, a abarcar todas as crianças
e adolescentes, independentemente de sua condição social,
mas sim em virtude da condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram (ROSA, 2004).
Para a autora, a Constituição de 1988 promoveu muitos avanços no que tange à questão da criança e do adolescente, destacando o fato de que crianças e adolescentes
passam a ser considerada “prioridade nacional”, além de
ficar estabelecida “a participação comunitária nas questões sociais”, como assinalado no art. 204, do que resultou
posteriormente “a formação dos conselhos de direitos e
tutelares. Essa novidade da Constituição recebeu o nome
de ‘descentralização’ ou ‘municipalização’” (ROSA, 2004,
p. 10). Fica registrado também o fato de que o Ecriad “rompendo com a doutrina da situação irregular presente nos
Códigos de Menores, confere à criança e ao adolescente um
novo espaço jurídico: eles passam a ser sujeitos de direitos
humanos e sociais, tendo garantida, em lei, sua proteção
integral” (ROSA, 2004, p. 11).
Apesar dos avanços legais, a transposição de uma ló-

É possível dizer, portanto, que qualquer modelo de

gica social e cultural pautada na relação de poder a que

família, inclusive o da família nuclear, tem origem em

crianças e adolescentes estavam sujeitos nas relações so-

algum contexto específico no qual prevaleciam interesses

ciais mais amplas e no interior da família não garante que

também específicos, o que obsta qualquer tentativa de

as práticas cotidianas condigam com a nova lógica institu-

considerá-lo independente de época e de constrangimentos

ída. Daí a permanência da ocorrência de vulnerabilidades

decorrentes da organização social, da cultura, e das relações

e riscos a que crianças e adolescentes estão sujeitos em

econômicas (COUTINHO e MENANDRO, 2009).

diferentes instâncias sociais. Por mais que pareça contra-

Visto ser a família uma instituição à qual foram impu-

ditório, o espaço que foi privilegiado socialmente como

tadas funções sociais e culturais, um dos aspectos que se

sendo de proteção a esses sujeitos é apontado em muitos

1

Mestre em Psicologia, Prefeitura Municipal da Serra, luciana.lindinger@gmail.com, 99941-7384

destaca é o das responsabilidades e obrigações para com a

estudos como o que promove as maiores violações (CRUZ,

2

Doutor em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Psicologia.

infância e, posteriormente, com a adolescência, categoria

2006; LIRA e ROSA, 2013).
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O exercício da cidadania da criança e do adolescente é

cedem ao que chama de “evento-chave”, e a vivência desses

e de adoção; para proceder ações e medidas pertinentes em

direito, do que podem decorrer prejuízos à saúde e ao bem

processo ainda recente, o fato de eles serem alvos de vio-

eventos afetará um sujeito a eles associado, materializan-

casos de irregularidades em instituições de atendimento

-estar das famílias em virtude do olhar enviesado na condu-

lências é resquício histórico da condição de exclusão social

do-se como risco.

à criança e ao adolescente; e para aplicar penalidades

ção dos conflitos.

(ou de inclusão como objeto de exploração e não de direitos),

Nesse contexto, existem ações voltadas à criança e ao

pertinentes quando da ocorrência de infrações às normas

No mesmo sentido, Carvalho e Guará (1994) assinalam

podendo ser dito que “a violência se articula com inclusão/

adolescente que estão legalmente constituídas para pro-

de proteção. Essas atribuições são parte do escopo de ações

a predominância, no Brasil, de “uma cultura tutelar para

exclusão, e não se dirige a qualquer ser social. A exclusão

mover a Proteção Integral, a partir da articulação de um

que compete a essa vara especializada (SALDANHA, 2010).

com os empobrecidos” (p. 46), na qual as ações dirigidas a

social e a violência são processos contra categorias sociais

conjunto de políticas e ações, no qual está o foco de análise

O responsável por operacionalizar essas competências

essas famílias “são conservadoras e inerciais e reafirmam o

específicas, que também são construídas historicamente”

do presente trabalho, a partir do olhar do juiz de JIJU, nas

é o juiz de direito, a relevância desse profissional, se ca-

signo da subalternidade com ajudas em espécie, eventuais e

(SOUZA, 2004, p. 64), e no caso em tela, construídas con-

situações em que se identificam risco e/ou vulnerabilidades

racteriza pelo papel social que cumpre de aplicar, acionar

emergenciais, para mantê-las dependentes perpetuando o

comitantemente com o próprio processo de entendimento

de crianças e adolescentes, nas quais a intervenção do Poder

e fazer funcionar leis e normas jurídicas e, dessa forma,

culto do ‘favor’ e não a garantia do direito” (p. 46). Soma-se

destas categorias sociais referidas, a criança e o adolescente.

Judiciário se faz necessária visando proceder a aplicação de

dirimir conflitos de interesse das pessoas com vistas à pro-

a isso o alerta de Silveira e Yunes (2010) quanto ao “fato de

Abramovay, Castro, Pinheiro, Lima e Martinelli (2002)

medidas de proteção. Elas podem ocorrer por ação ou omis-

moção da estabilidade jurídica e social do país (COLCER-

que os profissionais sociais que trabalham com essas famí-

assinalam a dificuldade em se conceituar violência, por a

são da sociedade e do Estado; pela falta, omissão ou abuso

NIANI, 2010). É certo que a forma como essa função rele-

lias nos programas de intervenção, principalmente gover-

conceberem como fenômeno complexo, ambíguo e multifa-

de pais e responsáveis; e em virtude da própria conduta da

vante é praticada é objeto de questionamento por alguns

namentais, têm a sua prática coordenada por crenças nada

cetado, que atinge diferentes esferas da existência humana

criança ou do adolescente (Ecriad, 1990).

estudiosos que consideram que ela contribui para o risco

otimistas em relação ao público-alvo” (p. 185).

- a física, a psíquica, a emocional e a simbólica, de indivídu-

Salienta-se que as medidas de proteção terão como em-

de manutenção do status quo, principalmente, no que se

Fica claro, portanto, o risco de que profissionais vin-

os ou grupos sociais, na esfera privada ou pública. Não sen-

basamento as necessidades pedagógicas de quem a elas for

refere à perpetuação de condições desiguais para as mi-

culados ao tema dos direitos de crianças e adolescentes

do possível chegar a uma única concepção, para efeito deste

submetido, e terá como princípio básico o fortalecimento

norias sociais, em comparação a outros segmentos sociais

compreendam as famílias nas quais esses direitos são mais

trabalho, consideraremos a perspectiva de Souza (2004)

dos vínculos familiares e comunitários conforme previsto

(ROSA, 2004; POMPEU, 2013).

agudamente não atendidos, por diversas contingências so-

que aborda a violência sob duas perspectivas, uma que se

no art. 100 do Ecriad. De acordo com o art. 101 do Ecriad, as

Ainda que o fazer profissional do juiz esteja pautado

ciais, como incapazes ou incompetentes, e as culpabilizem.

refere ao processo radical de transformação e humanização

possibilidades de providências em lei para serem aplicadas

na lei, ele não é mero aplicador automático dessa lei, pois

Tal preocupação se estende a qualquer profissional que

da natureza, podendo expressar-se nas artes, na produção

pelo operador do direito, com vistas à proteção da criança

como afirma Colcerniani (2010, p. 44) “a aplicação da lei

lide com o assunto, mas se apresenta de forma marcante

de conhecimento, necessária à existência humana; a outra,

e do adolescente em situação de risco e/ou vulnerabilida-

não os exime de agir, também, como pensam e sentem em

no caso de profissionais que tenham poder de decisão - e

que considera o caráter anti-humano da violência, podendo

de social ou pessoal, visam encaminhamentos, orienta-

relação ao que decidem”. Conforme previsto no Decre-

isso, evidentemente, inclui os juízes das Varas de Infância

manifestar-se no campo das relações sociais, em que ocorre

ção e apoio familiar por meio de inserção em programas e

to-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, referente

e Juventude. Conhecer concepções desses profissionais

o assujeitamento e a coisificação do outro, como mecanismo

serviços com a perspectiva de manutenção da criança e do

à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

do direito, cuja atuação é decisiva, se afigura como im-

de manutenção das diferenças sociais e perpetuação de be-

adolescente no núcleo familiar a que está vinculado, ou ao

em seus art. 4º e 5º, quando ocorrer omissão da lei,

portante caminho investigativo para o conhecimento dos

nesses a uns em detrimento de outros.

afastamento da criança ou do adolescente do convívio fa-

ao juiz caberá analisar o caso concreto considerando

critérios-chave de que se valem em busca da priorização

Segue afirmando Souza (2004) que, a não ser nas uto-

miliar, com possibilidade de colocação em instituições de

os princípios legais, os costumes e analogia, visando

de condições adequadas para o desenvolvimento humano

pias, não é possível pensar as sociedades sem violência, pois

acolhimento, acolhimento familiar ou colocação em família

atender “aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências

e para o exercício da cidadania.

ela é socialmente produzida, polissêmica e sujeita às reali-

substituta, podendo incorrer, em última instância, no ins-

do bem comum”. “Nesse sentido, os comportamentos e

Tendo por base parte do conteúdo integrante de pes-

dades sociais e culturais de cada tempo. Assim como esse

tituto da adoção.

as práticas de juízes de direito podem ser orientados,

quisa desenvolvida com seis juízes de JIJU/ES de Entrân-

autor, Lira e Rosa (2013) consideram que a violência é pas-

Apesar de a legislação atual estar calcada na lógica

além dos parâmetros legais, por suas representações

cia Especial e 3ª Entrância, em que se elegeu como tema as

sível de ser reduzida e controlada a partir de manifestações

da proteção integral, em grande medida, as intervenções

sociais acerca dos objetos com os quais lidam no exer-

práticas jurídicas em JIJU com foco na medida de proteção

e organizações originárias das próprias relações sociais, no

sociais e as políticas públicas voltadas à proteção, que po-

cício profissional” (COLCERNIANI, 2010, p. 45).

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente –

processo de repensar e reconhecer os valores que sustentam

dem ser acessadas por quem delas precisar, é utilizada,

Alguns estudiosos contribuíram com pesquisas nas

Ecriad, Livro II, Parte Especial I, Título I e II – Das Medidas

a sociedade, como vem ocorrendo em relação ao tema da

historicamente, por famílias pobres, condição que perdu-

quais processos e sentenças de juízes foram objeto de estu-

de Proteção conforme os Art. 98 e 101, dentre os resultados

promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

ra até os dias de hoje.

do. Um deles, desenvolvido por Rosa (2004), constatou que

obtidos que foram trabalhados integralmente na disserta-

As condições desiguais de manifestação de poder a

Das instâncias que compõem a organização política no

“o sistema de justiça não consegue garantir o cumprimento

ção de mestrado “Violação de direitos e medidas protetivas

que estão sujeitos crianças e adolescentes, por sua con-

Brasil, cabe ao Poder Judiciário a atribuição de dirimir os

do Estatuto ao lidar com casos particulares, porque, entre

na concepção de juízes que atuam em juizados da infância

dição de dependência e de indivíduos em processo de

conflitos que surgem das relações sociais de esfera pública

outras razões, o que rege as decisões judiciais são os valores

e juventude” (LINDINGER, 2014) foram extraídos para este

desenvolvimento, potencializam situações de vulnera-

ou privada. O que tange às competências dos Juizados da

e interesses daqueles que regulam a sociedade” (p. 158). O

artigo os resultados que norteiam os discursos dos próprios

bilidade pessoal ou social e risco social, quer no âmbito

Infância e Juventude, está amparada no art. 148 do Ecriad

estudo identificou ainda que a polícia judiciária acaba por

juízes acerca deles mesmos na condição de profissionais que

privado da instituição familiar, quer na esfera pública em

(1990). Tal artigo contempla ações voltadas para a apura-

desempenhar papel de contenção às demandas do Sistema

lidam com a promoção de direitos de crianças e adolescentes

seus diferentes espaços coletivos.

ção e para a aplicação de medidas em decorrência de ato

Judiciário, impedindo que se desvelem as reais dimensões

que precisam de suas intervenções e tomadas de decisões.

O termo vulnerabilidade é polissêmico. Abramovay et

infracional atribuído a adolescentes; para a salvaguarda

dos conflitos sociais, principalmente quando a vítima é a

A coleta de dados foi realizada individualmente, em

al. (2002), propõem que vulnerabilidade social corresponde

das garantias legais de crianças e adolescentes, de interes-

criança ou o adolescente, porque, em grande parte dos ca-

entrevista única gravada com a permissão dos partici-

à situação em que características, recursos e habilidades de

se individual e/ou coletivo; para a aplicação de penalidades

sos, sua atuação resulta em diminuição da gravidade dos

pantes, realizadas nos gabinetes dos juízes e previamente

um grupo social são insuficientes, inadequados e difíceis de

quando violados os direitos do público em tela; para a to-

eventos concretos, assim como da materialidade dos fatos.

agendadas. Na realização de pesquisa em Psicologia com

conjugar com as “oportunidades” sociais disponíveis, com

mada de conhecimento de encaminhamento do Conselho

Silveira e Yunes (2010) desenvolveram pesquisa com

seres humanos, seguimos o que dispõem a Resolução do

vistas a promover melhorias de bem-estar ou diminuir im-

Tutelar e o julgamento dos procedimentos que se fizerem

juízes e constataram a predominância do olhar próprio de

Conselho Federal de Psicologia (2000) e os participantes

pactos que agravem a condição humana.

necessários; para proceder ações relacionadas aos registros

família nuclear burguesa, com as famílias sendo percebidas

foram informados sobre objetivos, procedimentos e pos-

Quanto ao entendimento do que venha a ser risco,

de nascimento e óbito nos casos em que houver demanda de

como desestruturadas, sabendo-se que, em regra, são famí-

sível publicação da pesquisa com garantia de manutenção

Dell’Aglio (2012) propõe o entendimento de risco como

tal tipo de intervenção; para, em situações em que ocorra

lias pobres as que recorrem aos serviços. Quanto às partes,

do anonimato. A seguir, houve a assinatura do Termo de

processo, uma vez que para que ele se estabeleça, faz-se ne-

violação de direitos de crianças e adolescentes, conduzir

percebeu-se haver dificuldade de interação entre elas, em

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, indispensável

cessário uma sequência de eventos, que se antecedem e su-

ações de guarda, de tutela, de destituição de poder familiar

virtude de barreiras de comunicação com os operadores do

para a participação na pesquisa.
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O acesso aos juízes ocorreu de formas diferentes. A

na carreira, normalmente associada à possibilidade deixar

No discurso dos seis entrevistados, há interface de in-

encaminhamentos. Pode ser encontrada na fala de um

facilidade de acesso aos entrevistados não foi completa

de atuar no interior e assumir alguma vara na região metro-

formações entre as vivências profissionais e as pessoais,

juiz a negação de condição divina que por ventura possa

e obstáculos precisaram ser vencidos. Quando da reali-

politana do ES ou próxima a ela, nesse caso, JIJU.

impactos, estratégias, e afetos que emergem devido à reali-

ter conferido aos magistrados, indicando que um lugar

zação da coleta dos dados, os juízes mostraram-se dispo-

Quando ingressaram para atuar em JIJU, cinco dos

dade da matéria em tela. A começar, ficou contundente nas

como esse é deveras pesado para se somar às responsabi-

níveis e solícitos. Um roteiro para entrevista semiestru-

entrevistados disseram não possuir familiaridade com a

entrevistas que a atuação em JIJU exige esforço cotidiano

lidades que já possuem.

turada foi elaborado com questões que visavam disparar

matéria, dado sugestivo de que, entre as possibilidades de

de estabelecer distanciamento entre as experiências profis-

o diálogo, o que gerou relativa liberdade aos juízes em

atuação como juiz, a que compete ao JIJU não se configu-

sionais e pessoais, pois é uma vara em que as atribuições

seguir pelos temas que a eles mostraram-se relevantes.

rava, a priori, como interesse dos entrevistados. Isso pode

da função não ficam nos gabinetes depois que se encerra o

As entrevistas foram transcritas na íntegra e o material

ser verificado, por exemplo, em falas como “Eu cheguei aqui

expediente. Busca-se equilíbrio emocional para adminis-

coletado foi analisado a partir de metodologia da Análise

de paraquedas” e “Como disse, nunca havia trabalhado em

trar essa relação profissional e pessoal, sendo que um juiz

de Conteúdo (AC).

Vara da Infância, fui pensando o seguinte: Puxa! Matéria de

relatou que uma das estratégias que utiliza é o acompanha-

Em todas as entrevistas ficou evidenciado que o discur-

infância, nunca atuei nessa área, não é uma área que eu es-

mento psicoterápico.

so jurídico prevaleceu, sem que deixasse de ser possível iden-

tudei muito a fundo ainda, nem sei se tenho afinidade. Fui,

Quanto ao compartilhamento das vivências profis-

tificar marcas pessoais, tais como exemplos individuais da

adorei, gostei comecei a ler, comecei a estudar”. A afinidade

sionais com seus próprios familiares, os entrevistados

vida pessoal e carga emocional significativa frente às adver-

com a matéria, no caso dos cinco juízes que a expressaram,

relataram que buscam mencionar apenas as experiências

sidades a que estão sujeitos os juízes no cotidiano do traba-

nos casos de quatro ocorreu após inserção no JIJU, por es-

boas, e que se preocupam em minimizar internamente

lho em JIJU, sendo este o cerne da discussão nesse trabalho.

colha ou designação, e em um caso não ficou clara a relação

o impacto daquelas que são ruins para que não interfira

temporal do interesse pela matéria e o ingresso na função.

em suas relações familiares e na educação dos próprios

A forma de organização e análise de dados adotada foi
a técnica de Análise de Conteúdo, que compreende “um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens” (Bardin, 2004, p. 37). O uso do procedimento de análise de conteúdo, ou de análise de conteúdo
clássica (Bauer, 2002), envolve a organização de quaisquer
dados simbólicos com o objetivo de agrupá-los em categorias de temas pertinentes aos objetivos da investigação, o
que exige levar em conta o contexto em que os dados foram
produzidos - no presente estudo, um contexto de atuação
profissional de alta valorização e importância social. Exige,
ainda, interpretar os dados com os quais se trabalha para
poder afirmar sua ligação com uma ou outra categoria temática. A possibilidade de elaboração de categorias temáticas
úteis para a interpretação dos dados pressupõe alguma forma de regularidade no material sob apreciação. Na dissertação foram descritas cinco classes temáticas, das quais será
aqui examinada apenas aquela em que foram compilados os
dados referentes a motivações, sentimentos e percepções
dos juízes no desempenho de sua função e a interface com
a condição de cidadão comum na promoção da garantia de
direitos de crianças e adolescentes violados, como se pode
observar na próxima seção.

Dos juízes entrevistados, quatro são titulares e dois

filhos. Percebe-se, no cotidiano profissional, que os juí-

substitutos. Desses, um pretende permanecer atuando em

zes estabelecem uma correlação entre suas experiências

JIJU e se tornar titular na matéria, e outro afirma não gos-

pessoais e a realidade concreta das partes nos processos,

tar da matéria e não ter pretensão de se tornar juiz titular

o que, em certa medida, promove aproximação do sujeito

em JIJU, e, se o fizesse, teria que ser apenas na comarca em

social do juiz com o sujeito em relação ao qual terá que

que atua. Dos juízes titulares, dois optaram pela titularida-

decidir por alguma medida. Todos, de alguma forma, se

de em JIJU após assumirem a função, inicialmente, como

questionam ou fazem reflexões de como gostariam que as

substitutos e terem estabelecido afinidade com a matéria.

coisas fossem conduzidas se fosse ele a estar naquele lu-

Os outros dois juízes permaneceram, mesmo com oportu-

gar em que se encontra a pessoa para a qual será definida

nidade de mudança, por terem se identificado e por com-

uma medida de proteção.

preenderem haver muito que fazer pelas crianças e pelos

No exercício da profissão, os juízes estão sujeitos aos

adolescentes. Com exceção de um juiz substituto, por con-

impactos pessoais e emocionais em virtude da profissão.

siderar-se consumido emocionalmente com a temática co-

Por ocasião da pesquisa, esse tema surgiu na fala de todos

tidiana da vara, os demais juízes entrevistados afirmaram

os entrevistados, em alguns casos com significativa mani-

gostar de atuar em JIJU.

festação. O discurso transitou entre a dualidade da alegria

A função de juiz de direito possui características social-

e da tristeza com o resultado do trabalho, ao sentimento de

mente definidas, protocolos a serem seguidos, formas de

frustração frente às limitações do agir. Também foi verifica-

tratamento específicos do meio jurídico e especificidades do

da a manifestação de angústia diante dos atos de violação

judicar. Contudo, os seis entrevistados explicitam que atuar

de direito a que estão sujeitos crianças e adolescentes, ou de

em JIJU exige um perfil diferenciado em relação a outras

atos que são cometidos por eles.

matérias de direito, qual seja: impossibilidade de demons-

A responsabilidade que os juízes sentem pelos sujei-

trar emoção e se mostrar firme frente aos atos do judicar;

tos que são afetados por suas decisões é expressa a partir

a necessidade do agir; equilíbrio emocional; sensibilidade;

de um viés profissional, qual seja: solucionar o problema,

dedicação e doação pessoal à vara; desempenho de um papel

decidir o caminho a ser tomado frente à situação de viola-

paternal/maternal; tendência de permanência por longo

ção apresentada. Aparece também a cobrança pessoal acer-

tempo na vara; amar/gostar do que faz.

ca da incerteza do impacto da decisão em médio e longo

CONCLUSÃO
O estudo com juízes de direito proporcionou conhecimento de convicções e dificuldades com as quais esses
profissionais lidam, com a realidade na qual precisam intervir. Na pesquisa, foram amealhadas informações acerca
da prática jurídica de medida protetiva em Vara de Infância
e Juventude (JIJU) e, neste artigo, de forma pontual, das
implicações dessa prática para o próprio juiz de direito. Essa
instância jurídica possui a característica peculiar de ter interface direta com os usuários, com as diferentes realidades
sociais, culturais e econômicas, que faz com que a temática
da matéria seja permeada por situações em que se depara
com as vulnerabilidades e os riscos, do outro, bem como
com os desafios com vistas a promover a proteção ao público
em tela, o que promove implicações de ordem profissional,
pessoal e emocional a eles.
O recorte desenvolvido neste artigo permitiu o detalhamento das significações das falas dos juízes acerca do
entendimento que possuem de suas práticas e de como são
afetados pela dinâmica em JIJU, demonstrando, a despeito
do perfil socialmente instituído da figura do juiz, que são
profissionais que, como outros, atuam envolvidos pelas dúvidas e pelos afetos que emergem das realidades contextuais com as quais lidam.
O que fica explicitado é que a matéria de JIJU não é,
em regra, objeto de desejo profissional dos juízes; que a dinâmica da vara, por seu perfil mais social, gera desconfortos e mobiliza emocionalmente os juízes. Em algumas falas
aparece uma relativização dos sentimentos que o trabalho
lhes provoca, pois, ao mesmo tempo em que externam serem impactados com a realidade do outro, também emerge
um olhar de que esse outro está tão distante e tão alijado de
tudo, que lhes exige permanente renovação da perspectiva
de estar lidando com seres humanos que, como quaisquer
outros, também são sujeitos de direitos, ainda que muitas
amiúde os desconheçam.
No que se refere à matéria de JIJU, os juízes consideram

No que se refere à neutralidade do juiz no processo de

prazo, concomitantemente com o entendimento de que

judicar, um juiz posicionou-se no sentido de que a neutrali-

as decisões são tomadas na certeza de se fazer o melhor

dade é resguardada, a despeito das estratégias que utiliza

para a criança e para o adolescente, como ilustra a fala de

no processo de convencimento e outro juiz indicou que, em

um deles: “É uma sensação de muita responsabilidade e

JIJU, a neutralidade, como componente do ato jurídico está

de sempre querer saber como é que está aquela situação

nal, a sensibilidade, a dedicação, amar/gostar do que fazem

O exercício da função de juiz em JIJU implica exercer

presente, mas em virtude do público atendido, ela não pre-

que você um tempo atrás resolveu daquela forma. Então,

e a doação pessoal à Vara. Além disso, têm a compreensão

atividades e atuar em lotações que podem ou não atender

cisa existir, pois, a priori, têm que pensar primeiro no bem

é uma satisfação, mas ao mesmo tempo é um peso. Porque

de que desempenham, em alguma medida, papel paternal/

interesses e desejos do profissional. Uma vez que a matéria

estar da criança e do adolescente.

há uma cobrança, uma autocobrança”.

maternal. Esses critérios indicam valorização de demandas

OS JUÍZES, COMO SE VEEM E SE SENTEM NO COTIDIANO EM JIJU

em JIJU apresenta características que a singularizam, iden-

Dos seis juízes, três se autodeclararam possuidores

Nas respostas de três juízes foi identificada a presen-

tificou-se que dos seis juízes entrevistados, quatro ingres-

de perfil adequado para a função e um, ainda que conside-

ça do divino como força pessoal para lidar com as adver-

saram na matéria ao acaso, por exemplo, quando designa-

re possuir as atribuições necessárias ao cargo em JIJU, se

sidades da matéria assegurando certo conforto pessoal, e

dos como juiz substituto, e dois por oportunidade surgida

identificou como não possuidor do perfil.

até mesmo para justificar resultados exitosos de alguns
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haver um perfil de profissional que melhor se encaixa para
a função e indicam os critérios que qualificam esse posicionamento, como a necessidade do agir, o equilíbrio emocio-

pessoais e engajamento que superam os critérios técnicos
para o exercício profissional de juiz em JIJU.
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I- INTRODUÇÃO
A Medida Socioeducativa de Semiliberdade, prevista no artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatiza
que o juiz pode determinar o seu cumprimento desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. A Lei 8.069/90
garante, por meio do referido artigo, a realização de atividades externas, independente de autorização judicial e assegura a
obrigatoriedade do direito à escolarização e à profissionalização, sempre que possível utilizando os recursos existentes na
comunidade. Com relação ao prazo, este é aplicado no que couber às disposições relativas à internação, ou seja, o adolescente
cumpre medida de semiliberdade no prazo compreendido entre seis meses e três anos.

RIZZINI, I. O século perdido:raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011.
ROSA, E.M. Radiografia de um processo social: um estudo sobre o discurso jurídico a respeito da violência contra crianças.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – estabelece que as unidades de semiliberdade devam ser
assemelhadas a moradias residenciais, localizadas em bairros para que os adolescentes tenham acesso aos serviços existentes na comunidade. De acordo com o SINASE a lotação não deve exceder a 20 adolescentes.
O Parágrafo Primeiro do artigo 112 prevê que, na aplicação da medida socioeducativa, a autoridade judiciária deverá

ROUDINESCO, E. A família em desordem. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
SALDANHA, A. Estatuto da criança e do adolescente: esquematizado. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010.

considerar a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias da prática do ato infracional e a sua gravidade. Todavia, ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade o juiz está apenas apostando que o adolescente terá a capacidade
de cumpri-la. A autoridade judiciária não tem essa certeza. Afinal, trata-se de uma medida na qual o adolescente não será
privado do convívio em sociedade. Logo após a sua inserção no regime de semiliberdade passará a realizar visitas à família,

SILVEIRA, S.B.A.B.; YUNES, M.A.M. Interações do ambiente judiciário e famílias pobres: risco ou proteção às relações fami-

bem como será inserido em atividades externas, especialmente naquelas relacionadas à educação e profissionalização, cuja

liares? Psicologia em Revista, 16 (1), 180-198, 2010.

obrigatoriedade está expressa na Lei 8.069/90, conforme descrito no parágrafo anterior.

SOUZA. L. Processos de categorização e identidade: solidariedade, exclusão e violência. In SOUZA. L.; TRINDADE, Z.A.
(Org.). Violência e exclusão: convivendo com paradoxos. (pp. 57-74). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
UNBEHAUM, S.G. A desigualdade de gênero nas relações parentais: o exemplo da custódia dos filhos. In: ARILHA, M.;

Considerando que o adolescente está em processo de desenvolvimento, caberá à equipe de profissionais que o atende
realizar um trabalho que possibilite ao adolescente lidar com essa liberdade acompanhada de responsabilidade. A ele é permitido o direito de ir e vir e este é um dos grandes desafios enfrentados não apenas pelos profissionais envolvidos no atendimento, mas também pelos adolescentes que cumprem a medida de semiliberdade. Não é à toa que o índice de evasão, nos

UNBEHAUM, S.G.; MEDRADO, B. (Orgs.). Homens e masculinidades: outras palavras (pp. 163-184). São Paulo: Ecos / Editora 34, 2001.
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primeiros dias de cumprimento de medida é alto, chegando

ra. Já em relação ao comportamento humano, nem sempre o

Para Assis, Pesce e Avanci (2006), as experiências nega-

na totalidade do indivíduo coachee. Lyon (2003) acrescenta

a mais de 50% no Espírito Santo, conforme dados disponi-

indivíduo resiliente retornará ao seu “estado normal”, mas

tivas de vida são moderadas pela dimensão de proteção que

que o coach deve organizar a dinâmica de trabalho pautado

bilizados pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do

sofrerá impactos que o levará a reagir de maneira favorável

cerca o adolescente. Quanto mais protegido ele for, menores

nos valores essenciais do indivíduo buscando o equilíbrio

Espírito Santo – IASES. A explicação para este fenômeno é

à superação do estresse causado.

serão as consequências negativas oriundas dos problemas.

do coachee nas mais variadas dimensões de sua vida, por

variável e para se conseguir compreender os motivos que

Sabbag (2012) considera a resiliência como sendo um

As autoras destacam a importância de se conhecer as di-

meio da promoção de atributos, potencialidades e talentos

geram a evasão seria necessário analisar o comportamento

conjunto de traços de personalidade e das estratégias de

ferenças individuais na percepção da situação, pois serão

essenciais à sua qualidade de vida. Posto isso, Lyons (2003)

do adolescente no período em que permaneceu na Casa, o

enfrentamento. O autor enfatiza que alguns aspectos da

essas diferenças que distinguirão o modo como cada um

destaca algo extremamente importante para que o processo

personalidade contribuem positivamente, outros negativa-

enfrentará seus problemas.

trabalho desenvolvido pelos profissionais, o envolvimento

socioeducativo, aqui traduzido em forma de processo de co-

da família no processo de responsabilização do adolescente

mente, mas a influência externa e as estratégias de enfren-

Assis, Pesce e Avanci (2006) ao investigarem o tema da

aching, aconteça; se refere à disponibilidade do profissional

e ainda assim o resultado não seria satisfatório, pois não

tamento, segundo ele, provocam alterações de comporta-

resiliência no ambiente escolar, aprimoram o conceito sobre

coach durante todo o processo de coaching na busca do al-

seria possível ouvir do próprio adolescente os motivos ale-

mento duradouras. Neste sentido, ele afirma que são mais

o assunto e também das metodologias para sua identifica-

cance dos objetivos almejados.

gados para o abandono da medida. Por outro lado seria pos-

relevantes que a personalidade: “Resiliência é aptidão que

ção, contribuindo assim para as estratégias de abordagens

A dinâmica de uma casa de semiliberdade é diferencia-

sível realizar um estudo com vistas a identificar algumas ca-

pode ser compreendida, praticada e, portanto, desenvolvi-

e enfoques adotados por profissionais que lidam com o pú-

da daquela encontrada em uma unidade de internação. Na

racterísticas presentes naqueles adolescentes que cumprem

da. Ela agrega estratégias que podem ser apreendidas, dado

blico infanto juvenil e suas famílias. Uma constatação rea-

primeira, o adolescente e o profissional estão em constante

a medida até o final. A capacidade de resiliência presente

o seu conteúdo cognitivo e, pode ser reforçada, dado o seu

lizada durante a pesquisa foi a diferença entre os tons que

contato devido ao tamanho da instalação física do imóvel.

em cada indivíduo pode nos ajudar a refletir a respeito des-

conteúdo emocional” (SABBAG, 2012 p. 14).

os jovens mais e menos resilientes narravam suas histórias.

Neste caso, os profissionais envolvidos no trabalho pos-

Para os mais resilientes, encarar as dificuldades soava como

suem aquela disponibilidade trazida por Lyons (2003), es-

algo natural e inerente à vida. Já entre os menos resilientes

sencial durante o processo de coaching. Por ser destinada

sa questão. Afinal, o que poderia haver de diferente nestes
adolescentes que conseguem finalizar o cumprimento da

É necessário identificar os eventos estressores que podem ser considerados lesivos para crianças e adolescentes.

medida em relação aos que a abandonam?
O que este artigo pretende é levantar alguns questionamentos a respeito do potencial de resiliência que é despertado nos adolescentes que passam por momentos de
dificuldades na vida, trazendo para o cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade uma reflexão sobre a
importância do profissional que atua na execução desta medida no processo de despertar o potencial de resiliência no
adolescente. Para tanto precisamos nos aprofundar no conceito de resiliência. É o que será discorrido a partir de agora.

a narrativa se apegava ao processo penoso das experiências
Entre as circunstâncias consideradas mais lesivas

negativas e em suas consequências.

para crianças e adolescentes, existe a vitimização

Importante argumentar que mesmo não dispondo de

provocada por guerras e por graves desastres ou ca-

um potencial elevado de resiliência, os adolescentes podem

tástrofes naturais. Outros acontecimentos difíceis

desenvolvê-lo contando com o apoio de pessoas que funcio-

de serem enfrentados pelas crianças, mesmo quan-

nam como uma espécie de tutor de resiliência. Essas pessoas

do fazem parte de seu cotidiano, são o abuso físico,

possuem a função de auxiliar o adolescente no processo de

psicológico e sexual, a negligência, a ocorrência de

superação dos seus problemas e conquista de seus objetivos.

doenças e mortes na família, os conflitos e a separação dos pais, a perda de cuidadores ou pessoas

É possível que, ao longo do tempo, esses adolescen-

significativas, as separações prolongadas da mãe,

tes, menos resilientes reelaborem os traumas e re-

a sua própria hospitalização, a ausência do pai e a

tomem seu desenvolvimento de forma plena. Para

convivência com a pobreza, associada à instabilida-

tanto, precisam conseguir que seus “ferimentos”

O termo resiliência vem do latim resilio que significa “vol-

de da moradia e o desemprego do principal prove-

doam menos, inclusive buscando apoio em tutores

tar ao normal”. Nos idos do século XIX a física considerava a

dor da casa. (TROMBETA Y GUZZO, 2002, apud,

de resiliência. Esses tutores permitem que os trau-

resiliência como sendo a capacidade que certos materiais pos-

ASSIS, PESCE; AVANCI, 2006, p. 32).

matismos não interrompam o desenvolvimento em

II-DESENVOLVIMENTO

suíam de acumular energia e retornar ao seu estado normal.

curso nem deixem marcas que atrapalhem a vida
Durante a fase da adolescência outros eventos de vida

adulta (CYRULNIK, 2004, apud ASSIS, PESCE,
AVANCI, 2006, p. 59).

a um grupo pequeno de adolescentes, a arquitetura da casa
contribui para uma aproximação maior entre socioeducadores e socioeducandos, permitindo assim que o profissional
tenha mais acesso aos adolescentes. Já no segundo caso,
em se tratando de uma unidade de internação, a integração
entre socioeducadores e socioeducandos fica comprometida devido à dinâmica do espaço. Embora, na maioria das
unidades, todas as atividades realizadas pelos adolescentes
sejam internas, há uma divisão de blocos que faz com que
cada dupla de técnicos, por exemplo, assistentes sociais e
psicólogos, seja responsável pelo atendimento de um determinado número de adolescentes. Geralmente o profissional, sugado pela rotina de elaboração de relatórios, acaba
disponibilizando uma hora de atendimento semanal para
cada socioeducando que esteja sob sua responsabilidade,
o que inviabiliza o estreitamento de vínculos entre ambos.
No que concerne à rotina de uma casa de semiliberdade,
essa já contribui para o estreitamento dos vínculos. A interação é diária. Essa aproximação permite que os profissio-

A resiliência foi incorporada pela Física como a

que provocam alterações no comportamento do indivíduo

capacidade que certos materiais têm de acumular

podem acarretar prejuízos no seu processo de desenvolvi-

energia quando submetidos a um esforço e, cessado

mento. Segundo Gore e Eckenrode citado por Assis, Pesce

Considerando a abordagem que relata a importância

o esforço, retornar ao seu estado natural sem sofrer

cuidados. Na casa de semiliberdade, por não haver divisão

e Avanci (2006, p 32) alterações de ciclo escolar, transfor-

de uma pessoa atuando como tutor de resiliência no auxílio

deformações permanentes. É o que acontece, por

entre blocos, todos os profissionais são responsáveis pelo

mações próprias da puberdade, problemas no namoro, mu-

ao adolescente em situação de dificuldade, podemos asso-

exemplo, com a vara utilizada no salto em altura:

atendimento a todos os adolescentes. Reiterando o que já

danças de vizinhança, rupturas familiares e ser vítimas de

ciar esse trabalho a um processo de coaching. Tal processo

quando o atleta toma impulso para saltar, a vara

fora explicitado, de acordo com o SINASE, a quantidade de

violências, frequentemente decorrentes da violência urba-

envolve uma pessoa que auxilia e outra que é auxiliada. No

se curva, acumula energia, projeta o atleta sobre o

adolescentes na Casa não deve ultrapassar ao total de 20.

na e do tráfico de drogas são fatores que contribuem para o

caso em questão, retratando a realidade da medida socio-

obstáculo e depois retorna ao seu estado normal.

Conhecendo a individualidade, as dificuldades, as po-

aumento do nível de estresse do adolescente.

educativa de semiliberdade, os socioeducadores que auxi-

tencialidades de cada socioeducando, aqui denominado de

Contudo, a existência de adversidades na vida de um

liam são denominados COACH, o adolescente auxilia9do,

coachee, o profissional, coach, possui mais elementos à sua

indivíduo não necessariamente implica na existência de

chamado de COACHEE e o processo que envolve ambos,

disposição para trabalhar esse processo de despertar da

Os estudiosos do tema concluem que o termo resili-

um evento estressor. A maneira como o indivíduo lidará

denominado de COACHING.

resiliência nos coachees atendidos. Há estudos que com-

ência foi abraçado pela psicologia nas primeiras décadas

com a adversidade, os mecanismos que ele usará para en-

De acordo com Lyons (2003) a premissa básica que en-

provam que nos momentos de maiores dificuldades do indi-

do século XX e algumas ponderações foram acrescidas ao

frentá-la o levarão a interpretar como sendo um evento

volve o processo de coaching, ressalta que o cliente ou co-

víduo sempre houve, no mínimo, uma pessoa de referência

conceito considerando a peculiaridade dessa ciência no que

estressor ou não. Pessoas reagem de maneira diferente a

achee é a pessoa capaz de buscar todas as respostas para

que o auxiliava nestes momentos.

tange ao entendimento do comportamento humano. Um

adversidades semelhantes. São os mecanismos acionados

seus questionamentos utilizando seus recursos internos.

Por se tratar de uma medida socioeducativa que permi-

exemplo disso refere-se ao conceito oriundo da física que

por cada pessoa no enfrentamento dessas adversidades

Por conseguinte, elabora seu autodesenvolvimento atingin-

te a realização de atividades externas, várias potencialida-

avalia que um material é resiliente se consegue retornar ao

que farão a diferença e apontarão se o potencial de resili-

do melhora nos resultados. Neste sentido, ao profissional

des detectadas nos socioeducandos podem ser estimula-

seu estado normal após sofrer um impacto em sua estrutu-

ência da pessoa foi ou não despertado.

coach é direcionada a responsabilidade de trabalhar focado

das por meio da inserção deles nas atividades almejadas,

(PIOVAN; 2012, p.18)
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sejam elas no âmbito do esporte, da cultura, do lazer, da

fundamental para que o adolescente saiba que ao se deparar

de liberdade, contribui para a concretização do trabalho de-

acionar seu potencial de resiliência para enfrentar as adver-

profissionalização, da educação, dentre outros. No proces-

com momentos de dificuldades envolvendo os estudos, pode

senvolvido junto ao adolescente. Na internação, em alguns

sidades encontradas pelo caminho. No entanto, aquele que

so de coaching é essencial que o coach e o coachee tracem

acionar profissionais que o ajudarão a lidar com as adversi-

casos é necessário usar a força para evitar uma fuga. Na

decidiu, por motivos diversos, abandonar o percurso em al-

metas a serem alcançadas durante o período de acompa-

dades porventura apresentadas.

semiliberdade, onde o adolescente realiza atividades exter-

gum momento, não conseguiu acionar os mecanismos para

nhamento. No caso da medida socioeducativa podemos

As intervenções do profissional de psicologia que tam-

nas, muitas vezes sozinho, o importante é que o educador

atuar no enfrentamento das adversidades que porventura

considerar que essas metas são estabelecidas no Plano

bém compõe a equipe técnica de uma casa de semiliberdade

tenha certas habilidades relacionais que consiga convencer

tenha surgido. São esses mecanismos que fazem toda a di-

Individual de Atendimento – PIA – cuja construção é feita

são indispensáveis durante o período de permanência do

o adolescente a não empreender uma fuga ou a retornar

ferença e permite saber se o potencial de resiliência de uma

em conjunto com o adolescente, profissionais e familiares.

adolescente na Casa. Além das questões comuns inerentes

para a Casa naqueles momentos em que se encontra cabis-

pessoa fora ou não despertado.

Durante a execução do PIA é imprescindível o feedback

a todos as pessoas que se encontram na fase da adolescên-

baixo, pensando em abandonar a medida. Daí a importân-

É um grande desafio para uma medida que ainda

dado pelo coach ao adolescente coachee no intuito de levá

cia, no caso dos adolescentes autores de ato infracional, há

cia de se investir em capacitação introdutória e continuada,

precisa ser valorizada no Espírito Santo. Sua necessidade de

-lo à reflexão com vistas a avaliar periodicamente se seus

outras situações conflitantes a serem trabalhadas por este

pois os profissionais que atuam na execução de medida de

ampliação é urgente, tendo em vista que o atendimento é

objetivos estão sendo alcançados.

profissional. O envolvimento com drogas comparece como

semiliberdade precisam dispor de alguns conhecimentos

humanizado pautado nos princípios dos direitos humanos.

A disponibilidade dos profissionais que atuam na

um dos principais desafios para o adolescente durante o

específicos para atuar junto ao adolescente que cumpre essa

Além disso, o Estado deve assegurar a oferta de vagas às

execução da medida de semiliberdade permite a reali-

cumprimento de medida. Considerando que o adolescente

medida tão humanizada que é a semiliberdade.

zação de intervenções imediatas junto aos adolescentes

adolescentes, pois as 36 vagas ofertadas nas duas Casas são

realiza atividades externas e visita a família aos finais de

nos momentos de surgimento de dificuldades, conflitos,

semana, insta ressaltar que, mesmo estando cumprindo a

angústias ou outras questões que requerem uma escuta

medida, o adolescente não necessariamente abandonará o

qualificada de um profissional que opera como coach neste

uso de drogas. Além de ser acompanhado na rede especia-

processo. O feedback fornecido é imediato, o que facilita o

lizada de atendimento a usuários de drogas, o adolescente

processo de crescimento do coachee. Passando por adver-

participa de atividades terapêuticas realizadas pelo profis-

sidade em outro ambiente talvez o adolescente não tivesse

sional de psicologia da Casa no intuito de que este encontre

à sua disposição alguém que viesse o auxiliar no enfrenta-

forças internas para superar esse obstáculo que é um dos

mento da questão perpassada.

principais motivos que propicia a evasão do adolescente.

Não é uma tarefa fácil para um adolescente concluir o
cumprimento da medida de semiliberdade. Muitos a aban-

A escuta qualificada neste momento é imprescindível para
motivar a permanência do adolescente na Casa.

donam, como já relatado neste artigo, ainda no início, por

No que diz respeito às questões familiares, que por si-

não conseguirem processar essa meia liberdade que lhe é

nal mexem muito com o emocional do adolescente, o pro-

fornecida como forma de cumprir a medida aplicada pelo

fissional de serviço social se apresenta como uma figura

juiz diante de um ato infracional praticado. No entanto, há

importantíssima no acompanhamento deste quesito. Em-

aqueles adolescentes que conseguem cumprir a obrigação

bora, na maioria dos casos, existam conflitos familiares

de concluir a medida. Não obstante, isso não quer dizer que

sérios entre adolescente e seus familiares, eles demonstram

esses adolescentes não passaram por momentos de crises

grande preocupação com o que está ocorrendo em seus la-

durante o cumprimento dessa medida.

res na sua ausência. Muitos chegam a evadir da Casa por

destinadas ao público masculino.
III-CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é indiscutível a importância do
profissional que atua na execução da medida de semiliberdade, não apenas no sentido de estimular o adolescente a
concluir a medida, mas, sobretudo, na atuação enquanto
coach no processo de despertar o potencial de resiliência
nos coachees adolescentes. Como destacado anteriormente,
Sabbag (2012) aborda a importância da influência externa e das estratégias de enfrentamento no processo de alteração de comportamento dos indivíduos. Neste sentido,
compreende-se a importância da rede social de apoio estar
presente nos momentos de dificuldades enfrentados pelos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa,
neste caso, a semiliberdade. De nada adianta o esforço do
profissional em agir objetivando despertar o potencial de
resiliência no adolescente se ele não puder contar com uma
rede de apoio que pode ser acionada para dar suporte ao seu

Por estar atuando como técnica na Gerência de Semi-

não aguentarem conviver com esse conflito interno causado

liberdade do IASES e, constantemente, em contato com as

pela preocupação com seus entes. O que minimiza esse so-

duas casas de execução desta medida no Espírito Santo,

frimento é a ciência de que o profissional de serviço social

posso apresentar algumas considerações que nos permite

não se preocupa apenas com o seu bem-estar, mas também

compreender alguns fatores que podem contribuir para a

com o de seus familiares. Quando o adolescente sabe que o

permanência de um adolescente na Casa. Todos perpassam

profissional vai até a sua casa e busca realizar encaminha-

pelo apoio que lhe é garantido nos momentos de dificulda-

mentos à rede para melhorar as condições de vida de seus

de. Com relação à educação, por exemplo, muitos adolescen-

familiares, a tensão diminui. Um simples contato telefônico

tes que recebem uma medida socioeducativa, quaisquer que

no momento em que o profissional detecta a necessidade do

institucional, cujas características se assemelham àquelas

seja, apresentam problemas relacionados ao desempenho

adolescente estar em contato com a família pode evitar pro-

aplicadas ao ser humano. Isso se resume no respeito ao prin-

escolar. Grande parte sequer estava frequentando a escola

blemas futuros. Daí a importância do profissional estar dis-

cípio da incompletude institucional, sem contar com o zelo

quando praticara o ato infracional. O direito à escolarização

ponível para o adolescente e atento aos sinais emitidos por

pelo cumprimento do artigo 4º do Estatuto da Criança e do

é garantido a todos os adolescentes em cumprimento de me-

ele de que algo não vai bem. Cabe destacar que esse acompa-

Adolescente (1990) que distribui deveres à família, à comu-

dida socioeducativa e é obrigação do adolescente estudar.

nhamento só é possível porque o SINASE prevê que em uma

nidade, à sociedade em geral e ao poder público na garantia

Na internação, a escolarização acontece dentro da unidade,

casa de semiliberdade exista no máximo 20 adolescentes.

dos direitos das crianças e dos adolescentes. Todos esses

já na semiliberdade o adolescente estuda em uma escola da

As dúvidas em relação ao andamento de processo também

atores se constituem como sendo a rede social de apoio tão

comunidade. Ocorre que a Casa dispõe de uma equipe téc-

contribuem para o aumento do estresse no adolescente. O

essencial ao processo de desenvolvimento sadio das crian-

nica composta por diversos profissionais, dentre eles o da

que é minimizado pela presença do advogado na Casa, com-

ças e dos adolescentes.

pedagogia que realiza um trabalho de acompanhamento

pletando a equipe técnica mínima prevista no SINASE para

pedagógico ao adolescente junto à instituição de ensino na

garantir o atendimento de qualidade ao adolescente.

trabalho. Especificamente, na medida de semiliberdade,
caso não haja uma vasta opção de serviços atuando como
parceiros dos profissionais da Casa, a medida não será executada de maneira a proporcionar o despertar da resiliência
nos socioeducandos. Sendo assim, a própria entidade que
se propõe a executar a medida de semiliberdade deve ter
em si esse potencial de resiliência, denominado resiliência

O adolescente que consegue encerrar o cumprimento
da medida de semiliberdade demonstra compromisso para

qual está inserido. Sem contar com os educadores sociais

A presença de educadores sociais, capacitados para o

com o seu Plano Individual de Atendimento, isto é, no al-

que o acompanham o auxiliando na realização das ativi-

diálogo, fugindo do perfil do agente socioeducativo cujo ob-

cance das metas estabelecidas junto aos profissionais da

dades escolares passadas pelos professores. Esse apoio é

jetivo maior é garantir a segurança do adolescente privado

Casa e seus familiares. Em momentos diversos necessitou
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Fernanda Pinheiro de Oliveira Rubim1

BRASIL. Sinase – Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo. Lei Federal 12.594, de 18 de janeiro de 2012,
Brasília.

EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de Talentos: Coaching e Mentoring. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Este trabalho objetiva compreender e analisar os princípios éticos, políticos, teóricos e

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações – 4ª ed. Barueri, SP:
Manole, 2014.

metodológicos que orientam o trabalho do psicólogo que atuam com medidas socioeducativas nas varas de infância e juventude. Sua motivação está articulada a minha atuação enquanto psicóloga em uma vara da infância e juventude especializada e exclusiva

LYONS, L. O coaching no cerne da estratégia. In GOLDSMITH, M. (E.d). Coaching: o exercício da liderança. Rio de Janeiro:
Campus, 2003.

no atendimento dos adolescentes em conflito com a lei na região da Grande Vitória/ES.
A base de dados é composta por artigos científicos e dissertações de autores brasileiros

PIOVAN, Ricardo. Resiliência: Como superar pressões e adversidades no trabalho. São Paulo: Reino Editorial, 2012.

disponibilizados eletronicamente nos sites Scielo, Portal de Periódicos da CAPES, Biblio-

Relatório Anual da Casa de Semiliberdade Marista – Ano de 2014.

período de 1987-2014, considerando as datas de publicação do Código de Ética Profis-

teca de Teses e Dissertações IBICET e Google Acadêmico. A pesquisa compreendeu o
sional dos Psicólogos, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da lei

Relatório Anual da Casa de Semiliberdade Monte Belo – Ano de 2014.

n° 12594/12/SINASE. Verificou-se que o trabalho realizado pelo psicólogo que atua no
Judiciário com os adolescentes em conflito com a lei é orientado pelas legislações perti-

SABBAG, P.Y. Resiliência: Competências para enfrentar situações extraordinárias na sua vida profissional. São Paulo:
Elsevier, 2012.

nentes à temática e pelo referencial da Psicologia Clínica e da Psicologia Social. Verificouse, ainda, que o profissional psi ainda ocupa o lugar de perito realizando avaliações psicológicas, priorizando a investigação da vida pregressa do adolescente a fim de explicar
sua trajetória infracional. Revela-se desse modo a hegemonia de uma prática avaliativa
ancorada em posicionamentos técnico, ético e político distante das prerrogativas da profissão, pois ao se restringir a prática profissional ao anseio jurídico da perícia, o que se
legitima é o controle social da pobreza e a criminalização das condutas tipificadas como
ato infracional. É importante destacar também que tendo em vista as condições estruturais e materiais de diversas varas de infância e juventude, identificou-se a dificuldade dos
profissionais em realizar os atendimentos dentro dos princípios éticos da profissão, pois
grande parte dos espaços destinados ao atendimento são inapropriados, não garantindo o sigilo profissional. É importante reafirmar a importância do psicólogo, por meio de
uma postura crítica, ampliar o campo de atuação no contexto jurídico contribuindo para
efetivação das políticas públicas, para o fortalecimento das redes de atendimento, para
os processos de subjetivação do contexto jurídico, entre outros2.
Palavras-chave: adolescência, ato infracional, psicologia, medida socioeducativa,
vara da infância e juventude.

1 INTRODUÇÃO
As medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes que cometeram ato infracional após o devido processo legal
e têm como objetivo, além da responsabilização imputada por meio de uma sanção, aspectos educativos e socializadores,
privilegiando a manutenção dos vínculos familiares e sociais3.

1 Graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (1999), pós-graduada em Análise Institucional e Esquizoanálise pela UNIPAC / Instituto Felix Guattari
(2004), mestra em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais(2009), pós-graduada em Psicologia Jurídica pelo Centro Universitário de
Araraquara. TJES, e-mail: fprubim@tjes.jus.br e telefone 3223-3754 / ramal 211.
2 As reflexões deste artigo fazem parte do trabalho de conclusão apresentado como exigência parcial para a finalização do Curso de Especialização em Psicologia Jurídica
pelo Centro Universitário de Araraquara em 2014.
3 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – define o ato infracional como qualquer conduta descrita como crime ou contravenção penal. Estabelece também
medidas socioeducativas que são aplicadas aos adolescentes quando eles violam a lei: advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, prestação de serviços
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O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – estabelece em seu artigo 150 a necessidade de previsão de recursos

adolescência, ato infracional, psicologia, direito, medida

associação que atualmente ainda representa os interesses

namento às atribuições previstas em regulamentos

socioeducativa e vara da infância e juventude.

dessas categorias junto ao Tribunal paulista (BRITO, 2012).

pode referir-se a uma provável impossibilidade por

para a manutenção de equipe interprofissional para asses-

A base de dados é composta por artigos científicos e

Em 1992 e 1998 foram realizados concursos para pro-

diversos motivos, de construções de outras práti-

sorar os juízos que atuam nesta área. O artigo 151 desta

dissertações de autores brasileiros disponibilizados eletro-

ver os cargos de psicólogo nos Tribunais de Minas Gerais

cas. Contudo a proposição aqui feita é de que essa

mesma legislação refere que o trabalho da equipe interpro-

nicamente nos sites Scielo, Portal de Periódicos da CAPES,

e Rio de Janeiro. É importante mencionar, entretanto, que

estratégia de resistência seja realizada de forma

fissional tem como objetivo fornecer subsídios por escrito,

Biblioteca de Teses e Dissertações IBICET e Google Acadê-

mesmo antes da realização do concurso no Judiciário cario-

sutil e processual, onde inicialmente o profissional

mediante laudos, ou verbalmente, na audiência e assim de-

mico. Após o levantamento das obras existentes a partir das

ca, havia diversos psicólogos atuando neste Tribunal. Estes

não deixaria de atender a demanda de um lugar de

senvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, enca-

palavras chave, forram descartadas aquelas que fugiram ao

profissionais eram cedidos por outros órgãos, voluntários

perito, apenas produziria complexificações em seus

âmbito definido no projeto. Os materiais selecionados fo-

ou servidores em desvio de função (BRITO, 2012).

laudos, apontando para a própria complexidade

minhamento, prevenção e outros.

ram objeto de leitura e fichamento da pesquisadora e des-

Em 2011 foi realizado o primeiro concurso público di-

humana. Trata-se de uma subversão da demanda,

sido estabelecida na legislação que antecedeu o ECA: o Có-

tacam as principais contribuições encontradas segundo

recionado aos psicólogos no Tribunal de Justiça do Espíri-

demonstrando a sua capacidade em ser crítico para

digo de Menores de 1979. Notadamente, pesquisas desen-

o interesse desta pesquisa, articulando-as de modo a con-

to Santo – TJES. Em 2012, um grupo de psicólogos tomou

avaliar o que lhe é solicitado, e questionar até que

volvidas na vigência deste Código já sinalizavam certa ina-

textualizar e justificar sua realização, além de subsidiar a

pose e passou a atuar em diversos setores e varas, como por

ponto o pedido supera suas possibilidades, para

dequação dos trabalhos realizados por alguns profissionais

posterior análise de dados.

exemplo, as varas de infância e juventude. Atualmente no

que possa pensar em outras práticas, outros fa-

De acordo com Brito (2012) esta necessidade já havia

psi nas diversas entidades destinadas ao atendimento dos

A pesquisa compreendeu o período de 1987-2014,

Espírito Santo o atendimento aos adolescentes suposta-

zeres mais condizentes com seus preceitos éticos.

adolescentes em conflito com a lei. Os laudos confecciona-

considerando as datas de publicação do Código de Ética

mente envolvidos na prática de atos infracionais é realizado

(BICALHO, 2009, p. 7)

dos foram motivo de severas críticas considerando os crité-

Profissional dos Psicólogos, a promulgação do ECA e da lei

por varas especializadas nos municípios de Vitória, Serra,

rios utilizados para aferir a reabilitação, ou não, dos que se

12594/13/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducati-

Cariacica e Vila Velha.

encontravam institucionalizados (BRITO, 2012). Resulta-

vo/SINASE, referenciais fundamentais para que a prática

Como mencionado, a necessidade do trabalho do psi-

dos de pesquisa informam a existência de práticas na antiga

psi seja referendada nos direitos humanos e nos princípios

cólogo nas varas de infância e juventude é legitimada nos

Fundação Estadual do Bem Estar do Menor de São Paulo –

éticos da profissão.

artigos 150 e 151 do ECA.

FEBEM/SP – que tinham como objetivo “reabilitar” os adolescentes por meio da incorporação dos valores do sistema

Brito (2012) ainda enfatiza que não foi verificado nenhum
questionamento, por parte da equipe, em relação ao que era
ofertado aos adolescentes, como também sobre as condições
deste atendimento (VIOLANTE, apud BRITO, 2012).
Apesar de a prática do psicólogo ainda estar atrelada à elaboração de laudos e pareceres, principalmente
quando se trata de adolescentes em conflito com a lei,
é importante destacar que esta atuação tem se constituído nos últimos anos como um importante campo de
intervenção profissional da psicologia, possibilitando a
proposição e desenvolvimento de diversas práticas. Entretanto, ainda são frequentemente encontradas práticas marcadas pelos ideais positivistas de elaboração de
diagnósticos em respostas às solicitações judiciais com
ou intuito de sujeitos atendidos.
Frente aos desafios colocados à profissão esta pesquisa
objetivou compreender e analisar os princípios éticos, políticos teóricos e metodológicos que orientam o trabalho dos
psicólogos que atuam com medidas socioeducativas nas varas de infância e juventude.
Definido o tema de pesquisa, foram selecionadas as palavras-chave para a realização de levantamento bibliográfico com o objetivo de verificar o conhecimento existente
a respeito do assunto, nos artigos de pesquisa publicados
em revistas nacionais, na literatura estrangeira, bem como
teses e dissertações sobre o assunto. Também foram consideradas as indicações bibliográficas encontradas nas referências dessas obras. As palavras-chave adotadas foram:

à comunidade, semiliberdade e internação.
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reconhecimento social importante para a Psicologia. Mas é
crucial para a profissão questionar o lugar que o psicólogo é
convidado a assumir nesta engrenagem, sobretudo quando

2 DESENVOLVIMENTO

educacional vigentes nas unidades de internação. Estas
práticas foram nomeadas “estratégias de adestramento”.

É pertinente destacar que a necessidade da presença
deste profissional nestas varas tem como pressuposto um

A emergência da Psicologia enquanto ciência fundamentou-se no paradigma positivista. Em decorrência
deste fato, ao empreender análises sobre o seu objeto de
estudo, ela passou utilizar como referência o método das
ciências da natureza. Sendo assim, desde o início, a prática
da Psicologia no Sistema de Justiça foi marcada por uma
concepção positivista em que o fundamental era a busca
pela verdade. Esta busca foi instrumentalizada principalmente por meio da aplicação de testes, que tinham como
objetivo compreender os comportamentos passíveis de
ação jurídica (ALTOÉ, 2001).
Desprende-se dessa relação uma prática do profissional de psicologia referendada na realização de perícia,
exame criminológico e parecer psicológico, instrumentalizados por meio de algumas entrevistas e resultados dos
testes psicológicos.
Inspirada pelo ideal positivista e ancorada em proposições de neutralidade e racionalidade científicas, a Psicologia, ao afirmar-se enquanto ciência aproximou-se das
práticas jurídicas e legitimou tecnicamente a consolidação
das práticas punitivas de privação de liberdade e controle
social por meio do aperfeiçoamento de métodos de exame e
instrumentos de medida (BICALHO, 2012).
Acontecera na década de 80 o início da inserção dos
psicólogos em alguns tribunais de justiça do país. Os psicólogos começaram a atuar primeiramente junto ao Poder

Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração

as demandas direcionadas ao profissional psi continuam

de sua proposta orçamentária, prever recursos para

sendo o diagnóstico e a perícia. Analisando aspectos do tra-

manutenção de equipe interprofissional, destinada

balho do psicólogo nas varas de infância e juventude e nos

a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude

demais locais onde este profissional é chamado a intervir,

(BRASIL, 2010, p.87).

Miranda Júnior (1998) fez a seguinte indagação: quem é o
cliente do psicólogo: a instituição que lhe demanda a inter-

Art. 151. Compete à equipe interprofissional den-

venção ou o sujeito que por algum motivo foi inserido na

tre outras atribuições que lhe forem reservadas

dinâmica institucional?

pela legislação local, fornecer subsídios por escrito,

Alguns aspectos da atuação do psicólogo e do assistente

mediante laudos, ou verbalmente, na audiência,

social foram investigados na pesquisa intitulada “O servi-

e bem assim desenvolver trabalhos de aconselha-

ço social e a psicologia no Judiciário: construindo saberes,

mento, orientação, encaminhamento, prevenção e

conquistando direitos”. Esta pesquisa foi realizada por Fá-

outros, tudo sob a imediata subordinação à autori-

vero, Melão e Jorge no período compreendido entre 2001 a

dade judiciária, assegurada a livre manifestação do

2005 e contou com a colaboração dos profissionais que atu-

ponto de vista técnico (BRASIL, 2010, p.87).

avam no Tribunal de Justiça de São Paulo naquele período
(FÁVERO, MELÃO E JORGE, 2011).

Estes artigos subordinam o trabalho do psicólogo e

Um dos objetivos desta pesquisa foi investigar as condi-

demais técnicos à autoridade judiciária por meio de atri-

ções físicas no âmbito da atuação do psicólogo e assistente

buições preestabelecidas: fornecimento de laudos, aconse-

social no Judiciário Paulista. Dentre as várias análises, des-

lhamento, orientação, encaminhamento e prevenção. So-

tacam-se as referentes às varas de infância e juventude. His-

bre este aspecto Bicalho (2009) ressalta a importância de

toricamente, desde que foram implantadas neste Tribunal,

se indagar sobre a dinâmica preestabelecida, mas adverte

estas áreas de atuação não são priorizadas no que diz res-

que esta postura pode colocar o trabalho do profissional

peito ao oferecimento de condições adequadas de trabalho.

psi em risco. Apresenta a problematização das questões
humanas como uma estratégia de resistência e subversão

Verifica-se que, em muitos lugares, o improviso e o

da demanda imposta pelo Poder Judiciário, como também

material antigo, muitas vezes em desuso por outros

a proposição de outras atividades de intervenção paralelas

setores do Fórum, acaba sendo destinado à equipe

às impostas pela legislação.

do Serviço Social e Psicologia (FÁVERO, MELÃO E
JORGE, 2011, p.154).

Judiciário do Estado de São Paulo, via Justiça da Infância
e Juventude. Em 1985, foi realizado o primeiro concurso

O perigo gerado ao profissional que não reproduz a

público para atender a capital deste Estado. Em 1993, foi

engrenagem institucional poderia consistir no fato

O retrato dessa situação revela muito do sofri-

criada a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do

do mesmo ser visto como descartável, já que não

mento que ela provoca, e aponta também para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – AASPTJ/SP –,

responderia à demanda solicitada a ele. O aprisio-

busca de saídas e possibilidades de enfrentamen-
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to no âmbito local, de forma a, dentre outros re-

lação. Quanto às atividades, foram dignas de nota a orien-

damentar a medida judicial (socioeducativa e/ou proteti-

sultados preservar a própria saúde e possibilitar

tação, o acompanhamento, mas a prática pericial apresen-

va) e, com menor incidência, atendimentos relacionados

o necessário respeito à população atendida, ainda

ta-se em índices igualmente significativos, com objetivos

à execução de medidas socioeducativas, as quais são de

que, por vezes, esses profissionais terminem por

Pesquisar histórico de encaminhamentos para as

de avaliação, subsídio, assessoria e elaboração de laudos.

responsabilidade do Poder Executivo Municipal (FÁVERO,

fazer uso dos próprios recursos (FÁVERO, MELÃO

Quanto às atividades, destacam-se, entre outras: realizar

MELÃO E JORGE, 2011).

medidas protetivas.

E JORGE, 2011, p. 149).

avaliações psicológicas, realizar atendimento à população

Pedidos de intervenção com adolescentes e jovens com

usuária nas ações da Vara de Infância e Juventude e Vara

problemas de conduta ou drogadição, bem com problemas

No tocante ao espaço físico, tanto o psicólogo quanto

de Família, efetuar o acompanhamento de crianças abri-

familiares, são as solicitações que mais vem se acentuando.

o assistente social encontram dificuldades em realizar os

gadas, realizar encaminhamentos diversos a recursos da

Nem sempre este atendimento está atrelado a uma medida

atendimentos dentro dos princípios estabelecidos nos Có-

comunidade, realizar contatos diversos com entidades,

legal. Os psicólogos e assistentes sociais são chamados a

digos de Ética Profissional das duas categorias, que dispõem

organizações, participar de diversas reuniões internas

intervir nestas situações com o objetivo de orientação, me-

sobre o direito e o dever de privacidade no atendimento, já

e com a rede de atendimento, aplicar testes psicológicos,

diação ou conciliação de interesses.

que os espaços destinados a estas atividades são inapropria-

realizar visitas institucionais, realizar discussão técnica,

dos (FÁVERO, MELÃO E JORGE, 2011).

de casos, com equipe interdisciplinar e juízes, realizar psi-

Não raro profissionais de Psicologia e Serviço So-

A descrição de manifestações dos sujeitos atendidos pe-

codiagnóstico. Para operacionalizar estas ações são utili-

cial são procurados para orientações a respeito de

los psicólogos no Tribunal de Justiça paulista revelou um

zados alguns instrumentos técnicos, destacados a seguir:

como lidar com essas questões, em razão, sobretu-

expressivo número de problemas relativos à saúde mental,

entrevistas, visitas as instituições, registros por meio de

do, da escassez de serviços públicos de atenção a

Conhecer o contexto social em que está inserido,

problemas comportamentais e dependência química, rela-

relatório, laudos e pareceres, reuniões, registros estatísti-

essa demanda, bem como enquanto figuras que, no

com ênfase para as relações sociais, familiares e

cionados ou não à ordem socioeconômica (FÁVERO, ME-

cos, estudo e supervisão técnica, grupos reflexivos. Tam-

imaginário social, podem representar uma autori-

comunitárias, buscando identificar fatores facilita-

LÃO E JORGE, 2011).

bém foi verificado que a atuação do psicólogo é direciona-

dade coercitiva, capaz de impor limites nem sempre

dores e dificultadores da inclusão social.

Destacaram-se, também, situações associadas a um

da preferencialmente pela Psicologia Clínica, em razão da

contexto de carência generalizada, como baixa autoestima,

própria história da profissão. Contudo, nos anos recentes

considerados possíveis pelos pais (FÁVERO, ME-

sentimento de menos-valia e de abandono, desesperan-

verificou também o referencial da Psicologia Social (FÁVE-

ça, perda de identidade, além da utilização sistemática de

RO, MELÃO E JORGE, 2011).

termos ligados às faltas e ausências. Outras expressões re-

Especificamente em relação ao trabalho realizado

correntes são desestruturação e desorganização familiar, o

nas Varas de Infância e Juventude de São Paulo, os dados

que pode revelar uma predominância da visão do modelo de

revelarem que as demandas, pertinentes a uma medida

família nuclear orientando a prática profissional (FÁVERO,

prevista na legislação, são direcionadas ao psicólogo e ao

MELÃO E JORGE, 2011).

assistente social de forma indiscriminada. Mas o atendi-

Verificou-se a incidência significativa de manifestações

mento inicial, em grande parte das varas é realizado por

relacionadas a problemas de comportamento e de desvio de

um assistente social. Estas demandas dizem respeito às

conduta, associadas, em algumas situações, a atos infracio-

medidas de proteção à criança e ao adolescente, previstas

nais (FÁVERO, MELÃO E JORGE, 2011).

no artigo 101 do ECA. Estas medidas são norteadas pela

A visão de família enquanto organização nuclear, os

Doutrina da Proteção Integral que contempla os direitos

sujeitos identificados como “portadores” de uma série de

fundamentais da criança e do adolescente: direito à vida,

carências e a associação dos problemas de comportamento

à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convi-

e desvios de conduta ao cometimento do ato infracional re-

vência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao

velam que a prática dos psicólogos e dos assistentes sociais

esporte e ao lazer, à profissionalização e ao trabalho pro-

ainda se vinculam politicamente ao positivismo e a ideia do

tegido. Também comparecem demandas diversificadas,

controle social e da punição da população atendida.

que podem ser identificadas nos demais artigos do ECA,

Observou-se ainda, a utilização constante de expressões relacionadas ao indivíduo e poucos termos pertinentes
às relações interpessoais, o que pode indicar uma tendência
de análise dos conflitos sob uma ótica individualizante.

bem como em alguns artigos do Código Civil (FÁVERO,
MELÃO E JORGE, 2011).
Estes profissionais atuam em casos que envolvem a
adoção, a guarda e a tutela de crianças e adolescentes, bem

Em relação à prática profissional, as conclusões apon-

como em situações em que a violência doméstica se faz pre-

taram que de maneira geral, a maioria das situações ou

sente nas suas diferentes expressões: física, psicológica, se-

ações judiciais que demandam a intervenção do psicólogo e

xual e negligência. Ocorrências envolvendo o abrigamento

do assistente social são aquelas previstas na legislação, es-

e a destituição do poder parental também foram relatados.

pecialmente no ECA e no Código Civil Brasileiro (FÁVERO,

Realizam também atividades articuladas à política de aten-

MELÃO E JORGE, 2011).

dimento. Nestas ações os profissionais atuam como asses-

Esta pesquisa também revelou dificuldades encontra-

LÃO E JORGE, 2011, p. 73).

cumpriu integralmente, parcialmente ou não).

Verificar as condições de saúde, física e mental do
adolescente, incluindo pesquisa de uso de substâncias psicoativas e se há relação com a prática de ato
infracional para encaminhamentos que se façam
necessários e ou sugestão de medidas protetivas.
Proceder a avaliação psicológica do adolescente
para identificar suas necessidades, dificuldades,
potencialidades, avanços e retrocessos.

Verificar a situação escolar e profissional do adolescente, bem como atividades culturais e de lazer nas

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR –

quais esteja inserido, identificando os interesses,

elaborou uma apostila com orientações a respeito do tra-

potencialidades, dificuldades, necessidades, avan-

balho da equipe interprofissional com adolescentes em

ços e retrocessos.

conflito com a lei no Judiciário. Tratam-se de orientações
gerais, endereçadas a todos os profissionais que atuam
nestas equipes.
A equipe interprofissional do Poder Judiciário paranaense atua nos processos de conhecimento que são
destinados a apuração do suposto ato infracional cometido pelo adolescente, conforme estabelece o artigo
186 do ECA (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PAR ANÁ, 2012).
Conforme a apostila supracitada, a manifestação do
profissional, que poderá se dar verbalmente ou por escrito,

Identificar traços importantes da personalidade do
adolescente que devem ser tomados em consideração ao se avaliar sua participação no ato infracional
que está sendo apurado.
Analisar como o adolescente se percebe diante do
ato infracional e se apresenta autocrítica.
Apresentar relatório nos procedimentos de apura-

tem caráter avaliativo e objetiva apresentar o adolescente

ção de ato infracional para assessorar a autorida-

e sua história identificando os fatores de risco e proteção

de judiciária sobre a medida mais adequada a ser

que incidem sobre sua conduta infracional. Após a coleta de

aplicada para cada caso, considerando a avaliação

dados, o avaliador deve estruturar o relatório técnico a fim

do adolescente e seus familiares e os recursos dis-

de instruir o magistrado a cerca da aplicação de medidas

poníveis no município.

protetivas e/ou socioeducativas (TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ, 2012).
As atribuições da equipe interprofissional das Varas de
Infância e Juventude do Paraná estão destacadas a seguir:

Mapear os dispositivos da rede de proteção, com
o interesse em manter-se atualizado sobre os recursos disponíveis para cumprimento de medida
socioeducativa (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES-

Realizar estudos nos autos para conhecimento da

TADO DO PARANÁ, 2012, p.67-68).

situação processual atual.
É pertinente destacar que não foram encontrados ar-

sores e/ou parceiros, o que exige conhecimento necessário

das por parte dos profissionais para identificar e descrever

e a articulação com a rede socioassistencial (FÁVERO, ME-

Sempre que possível, realizar entrevista com os

as ações que desenvolvem no Judiciário, comparecendo

LÃO E JORGE, 2011).

pais ou responsáveis e contato com a rede de apoio.

tigos ou pesquisas que tenham como objetivo específico
investigar o trabalho do psicólogo nas varas de infância e
juventude. Grande parte dos trabalhos levantados realizam

uma certa indiferenciação entre demanda, atividade e

No que diz respeito ao adolescente em conflito com a

instrumentos de trabalho. Contudo, verificou-se que as

lei, a pesquisa revelou um expressivo atendimento a estes

Pesquisar histórico de outras ações judiciais (se

considerações genéricas sobre a atuação do psicólogo na in-

demandas são pertinentes às medidas previstas na legis-

sujeitos. São realizadas, sobretudo, avaliações para fun-

já recebeu outras medidas socioeducativas, se as

terface com a Justiça.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

da atuação deste profissional no Judiciário ou privilegiam

avaliações psicológicas são realizadas com o objetivo de ve-

Ratificando a importância de considerar o contexto ins-

temáticas referentes à guarda, tutela, adoção, entre outras.

rificar qual a medida socioeducativa mais adequada no caso

titucional em que a avaliação psicológica foi produzida, Ma-

Este trabalho se propôs analisar os princípios éticos,

É importante ressaltar o documento elaborado pela

do cometimento de um ato infracional. Esta prática revela

chado (2011) nos coloca um desafio: como, no trabalho de

políticos, teóricos e metodológicos da atuação do psicó-

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Jus-

um posicionamento técnico, político e ético distante das

avaliação psicológica, considerar o campo de relações insti-

logo com adolescentes em conflito com a lei nas varas de

tiça e Defensores Públicos – ABMP, em 2008, que informa

prerrogativas da profissão no que se refere à garantia dos

tucionais no qual se engendra tanto a avaliação psicológica

a escassez de varas especializadas e exclusivas da infância

direitos dos adolescentes em conflito com a lei. Ao restringir

e juventude e a precariedade da assessoria técnica pela ine-

a prática profissional ao anseio jurídico o que se legitima é o

como aquilo que se elege como seu objeto?

xistência ou insuficiência de equipes interdisciplinares.

controle social da pobreza e a criminalização das condutas

infância e juventude. As motivações para tal empreitada estão relacionadas a minha trajetória profissional,
vinculada à atuação enquanto psicóloga na 2ª Vara da
Infância e Juventude de Vitória/ES, que é especializada
e exclusiva para o atendimento de adolescentes e jovens
em conflito com a lei.
A 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória foi criada
em agosto de 2011 e tinha a função de apurar os atos infracionais praticados no município de Vitória e acompanhar a
execução de medidas socioeducativas em meio aberto deste município e em meio fechado4 da região metropolitana
de Vitória. Em agosto de 2014, por meio do Ato Normativo Nº 157, foi instalada a 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que passou a ter competência exclusiva
para execução de medidas socioeducativas que impliquem
privação de liberdade relativa aos Juizados integrantes da
comarca da Capital (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra,
Viana, Guarapari e Fundão). Com a criação desta Vara, o
TJES disponibilizou por meio de localização provisória,
um psicólogo e um assistente social integrantes da 2ª Vara
da Infância e Juventude que passaram a atuar a 3ª Vara da
Infância e Juventude de Vitória5.
As demandas encaminhadas ao Setor de Psicologia
e Serviço Social – SPSS – da 2ª Vara foram solicitações de
estudos. No início, as solicitações eram eminentemente
sociais o que era justificado pela ausência do profissional
psi do quadro de servidores do Poder Judiciário do Espírito
Santo até o ano de 2012.
Desde o momento em que passei a fazer parte desta
equipe, realizei questionamentos sobre as possibilidades de
intervenção do psicólogo no Judiciário, considerando a possibilidade de abrir novos campos de atuação para a psicologia, além das demandas pertinentes à confecção de laudos
e pareceres técnicos. Atualmente, as demandas se diversificaram e entre elas destacam-se: estudos de caso, acompanhamento da execução do atendimento socioeducativo nas
unidades de internação, orientação à rede de atendimento,
articulação das políticas públicas, entre outras.

O ECA, em seu artigo 145, dispõe não apenas sobre a

tipificadas como ato infracional.

criação destas varas, mas também sobre a manutenção

Analisando as condições estruturais e materiais tanto

de equipe interprofissional. Em seu art. 150, determina a

das unidades de internação, programas de liberdade assisti-

obrigatoriedade, por parte do Poder Judiciário, de prever

da, bem como a realidade das varas de infância e juventude

recursos para manutenção de equipe interprofissional, des-

foi possível identificar a dificuldade dos profissionais em rea-

tinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.

lizar os atendimentos dentro dos princípios éticos da profis-

Destaca-se também a Resolução do Conselho Nacional da

são, pois grande parte dos espaços destinados ao atendimen-

Criança e do Adolescente – CONANDA – que reforça esta

to são inapropriados, não garantindo o sigilo profissional.

exigência por considerar que a efetividade da defesa de di-

Considerando a problemática da violência envolvendo

reitos humanos de crianças e adolescentes está condicio-

adolescentes e o cometimento de atos infracionais, verifi-

nada não apenas à criação destas varas, com também de

cou-se que o profissional psi ainda ocupa o lugar de perito

suas equipes multiprofissionais. Entretanto, apesar destas

realizando avaliações psicológicas. Sendo assim, pode-se

determinações legais não foi observado empenho do Poder

concluir que neste contexto o trabalho é voltado à investi-

Judiciário em criar e equipar varas de infância e juventude

gação da vida pregressa a fim de explicar a trajetória infra-

no país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS,

cional como salientou Bicalho (2009). Nesta perspectiva, o

PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEFENSORES PÚBLICOS

ato infracional se constituí como uma característica do su-

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, 2008).

jeito e a atuação se propõe, como salientado anteriormente,

Esta realidade pode impactar na qualificação do pro-

a encontrar num “dentro do sujeito”, as motivações para o

fissional que atua no Judiciário considerando as distintas

cometimento do delito, sem considerar todo o contexto em

e complexas demandas em que é convocado a atuar. Além

que o mesmo se efetivou (RAUTER, apud BICALHO, 2009).

disso, mesmo com a existência de varas especializadas no

Também é importante questionar a fraqueza teórica

país, verificou-se a existência de estudos pertinentes as te-

dos instrumentos utilizados pelos psicólogos, pois se cons-

máticas relacionadas à guarda, adoção, violência doméstica,

tituem em uma colagem de técnicas de várias origens: psico-

alienação parental, entre outras. Este fato evidencia que a

lógicas, psicanalíticas, judiciais e policiais, que formam um

temática da atuação com o adolescente em conflito não é

dispositivo com características próprias (RAUTER, apud

priorizada pelos profissionais que trabalham com estes

BICALHO, 2009).

adolescentes e jovens.

Neste sentido, pode-se afirmar que a prática pro-

Foram destacadas publicações pertinentes a atuação do

fissional ainda tem como aporte teórico o positivismo,

psicólogo como membro de equipes interprofissionais nos

sendo as práticas estritamente avaliativas a serviço da

Tribunais de Justiça dos estados de São Paulo e do Paraná.

normalização e criminalização dos comportamentos

Estas publicações informaram que a atuação deste profis-

considerados desviantes.

sional é eminentemente avaliativa, com a hegemonia do

Lago et al (2009) chamam a atenção para a importância

referencial teórico da Psicologia Clínica paralela a uma cres-

de se problematizar a avaliação psicológica no contexto ju-

cente utilização da Psicologia Social.

rídico, considerando que a mesma deve ser realizada tendo

O trabalho realizado pelos psicólogos que atuam com os

como pressupostos objetivos bem definidos. Nesse sentido,

adolescentes e jovens nos meio fechado e aberto tem como

é pertinente destacar o que dispõe a Resolução 007/2003 do

Com o início da pesquisa bibliográfica, vislumbrou-se

referência princípios estabelecidos em diversos documen-

Conselho Federal de Psicologia sobre a avaliação psicológi-

a escassez de artigos, pesquisas e dissertações que discor-

tos: ECA, SINASE, legislações internacionais pertinentes

ca, principalmente no que diz respeito aos seus resultados.

ressem sobre a atuação do psicólogo nas varas de infância e

à temática, bem como documentos específicos elaborados

juventude com adolescentes em conflito com a lei. Os traba-

pelo Conselho Federal de Psicologia, como as “Referên-

Os resultados das avaliações devem considerar

lhos localizados tecem apenas considerações gerais acerca

cias Técnicas para a Atuação de Psicólogos no âmbito das

e analisar os condicionantes históricos e sociais

Medidas de Socioeducativas em Unidades de Internação”

e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade

e “Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos em

de servirem como instrumentos para atuar não

Programas de Medidas de Meio Aberto”, além do Código de

somente sobre o indivíduo, mas na modificação

Ética. Quanto aos profissionais psi que atuam no Judiciário,

desses condicionantes que operam desde a for-

verificou-se que a prática profissional também dialoga com

mulação da demanda até a conclusão do processo

os documentos legais supracitados, porém não foi observa-

de avaliação psicológica (CONSELHO FEDERAL

da a existência de documentos específicos. Porém, algumas

DE PSICOLOGIA, 2003).

4 As medidas em meio aberto compreendem a liberdade assistida e a prestação
de serviços à comunidade e a sua implementação é de responsabilidade dos
municípios. As medidas de meio fechado são a semiliberdade e a internação, e a
sua execução cabe aos estados brasileiros.
5 A pesquisa que fundamentou a elaboração deste artigo foi realizada quando
esta profissional atuava na 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória.
Atualmente trabalha com uma outra assistente social na 3ª Vara da Infância e
Juventude de Vitória.
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Na tentativa de superar este desafio, Machado (2011)
ressalta que o trabalho de avaliação psicológica tem como
objetivo primordial afetar as relações de saber e poder e,
com isso, buscar as possibilidades de alterá-las para potencializar um movimento de produção de vida, de criação, de
saúde e conhecimento. Sendo assim, seu objetivo é operar
favorecendo o funcionamento desse campo. Por isso, considera irrelevante, por exemplo, um relatório que termina
descrevendo o funcionamento psíquico e analisando os
fatos como se o que faltasse fosse a compreensão dessas
descrições. Para que essas descrições e análises produzam
problematizações e “rachaduras” no que está instituído, deve-se assumir que a avaliação psicológica produz verdades e
realidades, e não apenas, as revela.
Este posicionamento frente a avaliação psicológica resgata a dimensão política e ética da psicologia, pois objetiva
investigar formas de afetar as relações instituídas para alterar as condições que produzem enfraquecimento, sofrimento e adoecimento.
É importante o psicólogo, por meio de uma postura
crítica, ampliar o campo de atuação no contexto jurídico
contribuindo para efetivação das políticas públicas, para o
fortalecimento das redes de atendimento e para a compreensão dos processos de subjetivação na interface com contexto jurídico, entre outros.
A atuação do psicólogo com adolescentes em conflito
com a lei deve primar pela defesa dos direitos humanos e
dos princípios éticos da profissão. Deve contribuir no fortalecimento das intervenções intersetoriais, por meio da
articulação em rede dos espaços de atendimento destinados
aos adolescentes, priorizando a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, bem como o acesso a rede de
proteção social, de educação e saúde, favorecendo o processo socioeducativo e o rompimento da trajetória infracional.
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POSSIBILIDADES DE ESCUTA NA ADOÇÃO TARDIA:
COMPONDO NOVAS HISTÓRIAS
Aline Pereira Diniz, Daniele Aureliano Bloris, Eliana Olinda Alves e Tatiana Oliveira Moreira1
EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE
A proposta desse artigo é analisar o delicado empreendimento de uma adoção tardia.
Há um trabalho que necessita ser realizado mesmo antes do momento da indicação da
criança para adoção, com a intenção inicialmente de quebrar o silêncio que existe em
relação à sua experiência de abandono. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90)
assinala a importância de um trabalho de preparação tanto da criança, quanto do adulto
para efetivação da adoção. No entanto, faz-se necessário a cautela com o emprego do
termo preparação. Este pode induzir-nos a uma ideia de que podemos garantir que a
criança estará pronta para aceitar a nova família, ao final de um trabalho, sem apresentar
quaisquer problemas inerentes à convivência. Além da criança, é importante uma escuta
com os futuros pais que chegam cheios de expectativas em relação à convivência com
o filho adotivo. O encontro entre dessas duas histórias pode gerar conflitos que necessitam de um espaço para serem trabalhados. A construção de um vínculo é um processo
e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com dificuldades que possam
acontecer, a partir do encontro com a criança concreta. Para tanto, entendemos que as
equipes de psicologia das varas de infância podem criar outros espaços de escuta, além
do momento da habilitação, considerado a preparação dos adultos. Desse modo, há a
possibilidade de os adotantes falarem do processo de construção e das dificuldades surgidas na formação do vínculo com a criança.
Palavras-chave: adoção tardia, abandono, preparação, escuta, formação de vínculos.

POSSIBILIDADES DE ESCUTA NA ADOÇÃO TARDIA: COMPONDO NOVAS HISTÓRIAS
“Uma criança diz, expressivamente, o que pensa, e mostra o que faz. Contudo, este dizem/fazem das crianças não
pode ser escutado apenas de um único lugar, qualquer que seja ele.” (KATZ, 2002, p. 10).
1 O QUE QUALIFICA UMA ADOÇÃO COMO TARDIA?
Diversas pesquisas de psicanalistas e psicólogos apontam para a importância da qualidade dos cuidados e dos vínculos
precoces na constituição do psiquismo infantil. Entretanto, do ponto de vista da situação psicoafetiva da criança, nota-se
que nem sempre as referências etárias para se definir uma adoção tardia coincidem.
Segundo Berger (2003), psiquiatra, psicanalista francês e membro de comissões ministeriais de proteção à infância,
uma adoção tardia realiza-se por volta dos dez meses de idade. Vargas (1998) se refere às pesquisas de Tefaine e Robert
(1987; 1989), que apontam que a adoção dos pais pela criança acima de três anos só se completa quando esta retoma seu
processo de desenvolvimento na companhia dos mesmos. No Brasil, pesquisadores do campo da adoção (VARGAS, 1998;
WEBER, 1998, entre outros), apontam que, de modo geral, usa-se a referência de dois anos de idade.
Pesquisas recentes, realizadas por Fontes et als (2014), retomam a questão da constituição do psiquismo infantil, apoiando-se nos trabalhos do psicanalista inglês Donald Winnicott e dos franceses Didier Anzieu, Gènevè Haag, FrancisTustin. As
autoras consideram o “nascimento psíquico do bebê” por volta de 15 meses, quando este consegue perceber a diferença entre si
mesmo e o mundo à sua volta. Podemos inferir que crianças que estão institucionalizadas não contam com a mesma qualidade
de interação com o mundo, que, se espera, possa ser retomada na convivência com a nova família.
Já do ponto de vista do interesse da maior parte dos habilitados, cerca de 90% desejam uma criança de até 05 anos de
idade atualmente. Pode-se considerar a adoção de crianças acima dessa faixa etária como mais difícil e por isso tardia, por

1 As autoras atuam como psicólogas na 2ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tel: (21) 2503-6374. E-mails:
alinediniz@tjrj.jus.br, danieleab@tjrj.jus.br, elianaoa@tjrj.jus.br, tatianamoreira@tjrj.jus.br
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haver menos chances de se encontrar uma família2. Con-

tidades acompanham mais de perto os encontros entre a

os profissionais o medo de feri-la abordando sua história.

Em relação ao período de aproximação entre adotante

tudo, sabe-se que o perfil pretendido que, até alguns anos

criança e o adotante. Leva-se em consideração o desenvol-

Estes justificam que seus temores são os de expor a situação

e criança, a equipe de psicologia passou a atuar desde a in-

atrás era muito restrito, vem sendo ampliado. Anteriormen-

vimento da confiança da criança no pretendente e as im-

de abandono da criança, suscitando as dores ligadas a essa

dicação do casal, acompanhando por meio de trocas com a

te, os adotantes, na exigência de reproduzir a filiação natu-

pressões da equipe profissional sobre a construção dessa

problemática, sentindo-se inseguros por receio de mobili-

equipe da entidade e entrevistas com a família, a constru-

ral, idealizavam receber uma criança com dias de nascida ou

relação. Quando ambos mostram segurança, afetividade e

zar expectativas na criança que não podem ser cumpridas.

ção dos vínculos que se processam e seus possíveis percal-

no máximo um 01 de idade.

urgência para seguirem sem a mediação da entidade, o des-

Contudo, o que parece zelo, pode impedir as possibilidades

ços. Percebemos a necessidade que um trabalho de escuta

ligamento é feito, e a criança segue sob a responsabilidade

da criança de conectar passado e presente, para assim cons-

comece com a criança já no período de acolhimento, desde

dos novos pais, no lugar de filho.

truir outro projeto de futuro.

sua chegada à entidade. É importante criar um espaço na

Esse tipo de exigência ainda feita desencadeou um
debate entre a equipe de profissionais da então 1ª Vara da
Infância, Juventude e Idoso da cidade do Rio de Janeiro3. O

No entanto, esse trabalho com a criança ainda não é

Nesse cenário, apenas no momento em que a criança é

instituição para a fala da criança emergir, possibilitando a

efeito dessa análise foi definir que uma criança até dois anos

realizado a contento. Na maioria das vezes tem sido uma

indicada para fazer parte de uma nova família, ela entra em

simbolização/elaboração de experiências mais difíceis vivi-

de idade seria considerada um bebê. Tal atitude tinha como

intervenção atravessada pelas crenças e valores dos atores

contato com suas dificuldades, antes não abordadas. Vê-se

das por ela. Dessa forma, nas adoções tardias, a criança terá

objetivo responder ao preciosismo de alguns habilitados

institucionais, os quais, de modo geral, demonstram difi-

como a dificuldade de falar com as crianças sobre sua histó-

mais recursos afetivos para aceitar a nova família.

que queriam estabelecer o número de dias ou meses de vida

culdades para abordar com a criança sua experiência de

ria, ainda é um tema recorrente entre os profissionais que

da criança pretendida. No rastro desse debate e de outros

abandono. Dessa forma, no processo de institucionalização

atuam nessas entidades. Esse, entre outros aspectos, con-

que aconteciam no país sobre a temática, a equipe passou

ela vive o mais absoluto silêncio sobre suas perdas, sem es-

tribui para o que denominamos de uma cultura do silêncio,

a entender que acima de 02 anos idade uma adoção poderia

paço para elaboração. Esses aspectos, quando não trabalha-

que se instituiu nas entidades de modo geral.

ser considerada tardia. A partir dessa idade, a criança já es-

do, podem dificultar esse encontro entre uma criança com

Apontamos três outros problemas que reforçam essa

taria adentrando ao universo da linguagem falada, com um

um determinado histórico – muitas vezes com vivência ins-

cultura do silêncio: a falta de profissionais nas entidades,

repertório para assimilar os signos da cultura, tendo con-

titucional – e de adotantes ansiosos por realizar seu desejo

a desarticulação entre as equipes que atendem as crianças,

quistado certa autonomia.

de ser pai/mãe, constituído imaginativamente.

produzindo-se certo isolamento das ações, e a não siste-

3 A APOSTA EM UMA NOVA HISTÓRIA
Entender a história da criança, suas experiências em
sua família de origem, falar sobre isso com ela, favorece a
expressão dos seus sentimentos e angústias. Uma criança
que vive uma experiência de abandono pode tornar-se mais
cética em relação ao estabelecimento de confiança com um

Assinalamos essas variáveis em torno da idade da

Para ilustrar questões importantes que podem surgir

matização de um programa continuado de qualificação dos

criança, no que tange à sua colocação em uma nova família,

nesse encontro entre casal e criança, apresentamos a histó-

profissionais, conforme prevê as Orientações Técnicas: Ser-

como forma de marcar que não há um consenso em torno da

ria de um menino considerado disponível para adoção e in-

viços de Acolhimento para Criança e Adolescentes “5·. De

questão. A expressão adoção tardia, geralmente, leva a uma

dicado para um casal quando já estava com 10 anos de idade.

modo geral, quando se pensa a questão da capacitação de

ideia que a criança perdeu o tempo certo para ser colocada

Ele foi acolhido aos 07 anos porque foi encontrado nas ruas.

profissionais, o norte dado pela gestão dos programas dire-

em uma nova família, como se ela tivesse perdido também

Segundo dados do seu processo de adoção, ele foi levado à

cionados à infância inclina-se mais para as temáticas rela-

sua capacidade de construir novos vínculos. No entanto,

delegacia especial de proteção à infância, por ter fugido de

cionadas aos aspectos legais.

entendemos que o termo adoção tardia não fala necessa-

casa, devido aos maus tratos perpetrados pela mãe. Depois

Com a implantação das audiências concentradas6, no

riamente que a criança perdeu suas chances de vincular-se,

de diversas tentativas de reaproximação com essa família,

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2010, exigindo

como se existisse uma faixa etária ideal para uma criança

essa criança foi considerada disponível para adoção.

celeridade nas alternativas ao acolhimento institucional

ameaça de abandono. Vê-se como essa operação é muito one-

A aproximação entre o menino e a nova família foi re-

de crianças, promoveu-se uma maior aproximação entre as

rosa para a criança. Mesmo na perspectiva de compor novos

alizada pela equipe da entidade até a consumação do seu

equipes das varas de infância e da rede de acolhimento. Até

afetos em outra família, ela pode se expressar de forma rea-

desligamento. Após a adoção, durante o acompanhamento

a efetivação dessa ação, a equipe de psicologia do Juízo era

tiva com os novos pais, como se estes fossem abandoná-la.

do estágio de convivência, as primeiras crises começaram

inserida no caso apenas no estágio de convivência, no mo-

Quando uma criança é separada de sua família a conti-

a ocorrer e a situação foi levada à equipe de psicologia da

mento em a criança estava da nova família. Desde então,

nuidade de sua história de vida é interrompida porque algo

Vara da Infância. Em atendimento, os adotantes menciona-

investimos na produção de outro olhar, buscando-se alterar

de grave aconteceu. Se cada experiência dessa não pode ser

ram surpresos que ainda no período de aproximação com a

as práticas de atendimento7.

falada, a criança perde a chance de reconstituir sua história

construir uma nova relação familiar. Sublinhamos que as
experiências anteriores de uma criança não são impeditivas
para que ela construa novos vínculos. A aposta na adoção
é que o adulto seja responsável por possibilitar a criança o
desenvolvimento de suas potencialidades, permitindo-a entrar em contato com suas vivências anteriores e construir
novos vínculos. Para tanto, é importante estarmos atentos
para pensar sobre esse momento, o que ele representa para
a criança e sua nova família.
2 ROMPENDO O SILÊNCIO
Em sua grande maioria, as crianças disponibilizadas
para adoção estão inseridas em entidades de acolhimento4.
A partir de dois anos de idade, reconhecemos a importân-

municou ao menino que eles seriam sua nova família. Nesse
momento, ele se assustou e respondeu: “eu tenho família”.
A partir dessa fala, o casal teve a compreensão que o
menino estava entendendo aqueles encontros, com se eles
fossem uma espécie de “tios legais”, que o levavam para
passear e lhe ofereciam coisas interessantes. Vê-se que sua
fala, ao ser surpreendido com a ideia da adoção, foi o rom-

5 Documento elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a fome em parceria com Conselho Nacional de Direitos da Criança e do
Adolescente, publicado em junho de 2009. Disponível em: http://www.mds.gov.
br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/
orientacoes-tecnicas-servicos-de-acolhimento-para-criancas-e-adolescentes-tipode-publicacao-caderno/68-orientacoes-tecnicas-servicos-de-alcolhimento.pdf.
pagespeed.ce.DlXGJwszjo.pdf
6 As audiências concentradas estão previstas desde 2010 no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA/90) e consistem na reavaliação semestral da situação de
cada criança acolhida. No Rio de Janeiro acontecem nos meses de abril e outubro.

4 Esse acolhimento pode ser em instituições ou em Famílias Acolhedoras.

Tanto em uma quanto na outra situação, existe entre

7 Naquele momento, visando trabalhar a articulação entre as equipes das
entidades e da Vara da Infância, como primeira iniciativa, propusemos a criação
de um espaço onde as questões referentes ao acolhimento pudessem surgir fora
do enquadre da discussão de caso, estudos técnicos e momento de audiência,
e as equipes das entidades pudessem ser liberadas para estar presentes,
contando com o reconhecimento desse esforço para sua formação. Para tanto,
à época, apresentamos a proposta de um curso de extensão em parceria com a
Professora Ana Paula Uziel do curso de psicologia da UERJ. Era a primeira vez
que a equipe da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso (VIJI) da cidade do Rio de
Janeiro, através das psicólogas Daniele Bloris, Aline Diniz e Eliana Olinda Alves,
realizava uma ação extraprocessual em parceria com uma universidade visando
tratar dessa temática. O curso chamado “ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL:
ATORES EM DIÁLOGO” teve início em 2011. A formatação desse espaço incluiu
diversos atores como: conselho tutelar, CRAS, CREAS, CRP, Equipes técnicas
de VIJIs, de Programas de Acolhimento, OSCIPS, e outros. Em março de 2012
iniciamos discussões interinstitucionais na Vara de Infância com as equipes do
acolhimento. Nosso pressuposto era que o trabalho das entidades e da VIJI não
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cia que a aproximação da criança com o adotante ocorra de
forma progressiva. Os pretendentes devem chegar cuidadosamente para conhecer primeiro a criança e, ao longo do
tempo, apresentar-se de modo mais direcionado.
Estando em posição privilegiada, as equipes das en-

pimento de um silêncio sobre sua história. Algo comum às
crianças que como ele são institucionalizadas.
Geralmente, quando as crianças são acolhidas com certa
idade, pressupõe-se que são consideradas capazes de entender os eventos de sua vida. A partir dessa crença, pouco lhes
é falado a respeito do porque estão ali e pouco é escutado so-

2 Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de abril de 2015.
3 Essa Vara de Infância em janeiro de 2015 foi dividida. No presente, são duas
varas de infância localizadas no centro da cidade.

bre seus sentimentos. Por outro lado, se a criança é bem mais
nova, também não se aborda com ela os assuntos de sua vida,
pela crença que devido à sua idade, ela não entenderá.

designando por Bowlby como “ansiedade de separação”. “As
ameaças de abandono não só criam uma intensa ansiedade,
elas também fazem surgir a raiva, frequentemente, em intenso grau, especialmente em criança mais velhas e adolescentes”. (BOWLBY, 1989, p.42).
Segundo o autor, essa raiva expressa uma tentativa da
criança de demover a figura anterior de apego de continuar a

e elaborar seu sofrimento, superar o medo de novas sepa-

criança, nas saídas nos finais de semana, a profissional da
entidade que acompanhava a construção dessa relação co-

adulto, pelo medo de um novo rompimento. Esse medo é

rações, podendo ficar “indisponível” para a construção de
novos vínculos. Ouvir e falar com a criança a esse respeito
possibilita a elaboração do luto da família biológica, integrando tal experiência a sua nova caminhada.
Não sendo possível elaborar algo da perda da família
de origem, a criança poderá ter mais dificuldades para aceitar os novos pais. Nesses momentos, instalam-se as crises
na relação familiar que, às vezes, culminam nos insucessos
de algumas adoções. Em certos casos, como a entidade de
acolhimento tornou-se a sua referência de afeto, a criança manifesta, paradoxalmente, nos momentos de crise na
nova família, um desejo de retornar para a instituição. Não

deveria se restringir apenas a avaliação da situação particularizada das famílias,
mas também pensar a qualidade do atendimento prestado à criança separada.
Pretendia-se articular discussões em torno das dificuldades enfrentadas por quem
cuida, bem como compartilhar experiências interessantes. Iniciamos com o tema
do atendimento à primeira infância através de apresentação da abordagem de
Loczy. Em seguida, as rotinas das audiências concentradas, a “preparação” para
adoção, dentre outros temas.
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podemos esquecer que, se por um lado, sair da entidade para

das e realizadas exclusivamente pelos psicólogos das varas

na Vara da Infância, Juventude e Idoso da capital9. Espaço

Na maioria das vezes, assim que os primeiros momen-

uma nova família implica a possibilidade de reconstruir um

de infância, quando a criança já está em convivência com

pensado no sentido de continuar o acompanhamento do es-

tos de tensão se apresentam na relação familiar, o primeiro

projeto de vida, por outro, pode causar angústia de mais

os novos pais. Essa escuta como possibilidade de encontro

tágio de convivência nessas adoções. Trata-se de um espaço

impulso dos pais é buscar uma psicoterapia para a criança,

potente pode ser acionada por educadores ou outros adultos

diferenciado para os pais que desejam falar sobre suas ques-

com se o problema fosse exclusivamente uma questão. En-

significativos que estejam próximos a essa criança, podendo

tões na construção da relação com a criança ou adolescente.

tretanto, é fundamental que os pais reconheçam seu lugar

receber suas angústias da separação e apoiá-la na elabora-

Não se confunde com o formato e a proposta de um grupo de

na construção dessa relação e não esperem que uma criança

ção desse luto de sua família.

apoio10, pois oferece aos adotantes a possibilidade de uma

seja a única responsável pelos conflitos surgidos. Nesse sen-

escuta clínica ampliada, por isso a importância do número

tido, com a experiência do grupo, os pais começam a perce-

reduzido de integrantes.

ber como suas atitudes e posições frente à criança também

uma separação que a criança precisa enfrentar com relação
aos cuidadores, amigos, etc.
Ao nos referirmos à sensibilização da criança para adoção, esse trabalho deve ser cuidadoso e gradativo, evitandose minimizar seu sofrimento, ajudando aos pais adotivos a
compreenderem melhor certas manifestações que ela possa
apresentar no decorrer do convívio familiar. Quanto a essa
questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente-(ECA/90)
aborda a temática da chamada preparação de crianças e
adolescentes, considerando que esse trabalho deve ser realizado em parcerias8. Portanto, como prevê a lei e considerando as múltiplas problemáticas com que a criança pode
se deparar, vê-se como um trabalho articulado deve ser a
tônica do atendimento à infância.

A escuta pelo psicólogo, na vara de infância, pode ser
acionada desde o início até o final do acolhimento da criança.
Contudo, tratar-se-ia de um acompanhamento do trabalho
realizado pelos atores institucionais, de algo que já viria se
apresentando para aquela criança em processo de elaboração.
Dentro dessa perspectiva, pensamos que a escuta é a possibilidade de desconstrução do silêncio que paralisa crianças,
educadores, equipes técnicas e adotantes. E quando se trata
de adoção, em especial tardia, nada mais prejudicial do que

Pensamos que o termo preparação não seria o mais

juntar uma criança silenciada e desconectada de sua história,

adequado. Percebemos uma crença por parte dos operado-

com um adotante sem espaço para falar de sua experiência de

res jurídicos e do senso comum de que o psicólogo dispõe de

passagem da criança imaginada à criança real.

técnicas retificadoras e eficazes para tornar a criança apta

Na Lei (ECA/90) há previsão também da preparação

Trazer à baila a questão dessa escuta clínica ampliada
coloca em xeque o lugar do psicólogo nos tribunais apenas

É na convivência com a criança que as questões surgi-

clarecer, ao juiz, determinadas situações. Observando-se as

das na habilitação de maneira hipotética ganham corpo e

necessidades das pessoas atendidas e as exigências legais,

concretude, assim é posta à prova a disponibilidade afeti-

entendemos que não podemos restringir nossa atuação, mas

va e outros aspectos comentados durante as entrevistas.

pensá-la integrada e adequada à demanda que nos chega.

Muitas vezes, os pais tem que lidar com desencontros de

Nessas adoções, temos observado que as situações mais
sérias se apresentam após algum tempo de convivência da
criança na família. Podem surgir conflitos que interferem
no cotidiano da casa, pois, em muitos casos, a criança demonstra através de alguns comportamentos agressivos, sua

dos adotantes para serem inscritos no Cadastro Nacional de

sentido, o termo preparação não se aplicaria, pois nos reme-

Adoção. Tal preparação refere-se ao procedimento da habi-

ções e adaptar-se a uma nova relação familiar. Alguns rela-

te tanto a um ideal de criança pronta para ser adotada como

litação dos interessados, no qual deverão frequentar grupos

tos são recorrentes, como exemplo, o pedido da criança ou

também a um modelo de intervenção mais preciso.

de apoio à adoção e entrevistas com as equipes do judiciário.

Urge que possamos nos debruçar também sobre a ques-

do adolescente para voltar à instituição, fala quase sempre

O objetivo desses grupos é sensibilizar os interessados para

tão da abrangência desse trabalho e das diversas interven-

acompanhada de ofensas aos novos pais. É importante que

a realidade da adoção, visando contribuir para a descons-

ções dos profissionais, a partir de seus lugares diferencia-

esse pedido não seja escutado em sua literalidade, pois ele

trução de estereótipos e expectativas de crianças e relações

vem esconder outros sentimentos. Por exemplo, a chamada

parentais idealizadas. Contudo, após serem inseridos no

ansiedade de separação, citada anteriormente, pelo medo

Cadastro Nacional de Adoção, a maioria dos habilitados en-

de um novo abandono. Possivelmente, o suposto desejo de

tra em compasso de espera pela criança e se distancia dos

retorno ao acolhimento expressa o quão pesado é para a

espaços dos grupos de apoio. Assim, no momento em que a

criança estar em uma família novamente.

substituta, não prescinde de outras formas de escutá-la
durante seu período de acolhimento. Nossa aposta não é
em uma intervenção pontual feita apenas próximo ao seu
desligamento. Entendemos que esse trabalho deve começar
desde a sua chegada à entidade e não somente no momento
em que sua situação jurídica se definiu.
Chamamos a atenção para o termo gradativo que impõe
pensar o tempo como uma questão central, que atravessa
esse trabalho: o tempo jurídico e o tempo psíquico da criança, relacionado à suas vivências e inserção na nova famí-

criança chega estes são tomados de surpresa.
com crianças, antecedendo ao encontro, são muito impor-

pressão do não desejo da criança de ser adotada. Muitos sen-

pecialmente em adoções tardias, a intensidade dos múltiplos
sentimentos da criança e dos adultos, mobilizados com o
início da convivência, atualiza questões de suas experiên-

sempre estão em descompasso. Às vezes o tempo jurídico

cias anteriores que apenas foram contornadas pela vida,

apressa, às vezes retarda. O tempo psíquico da criança

como os lutos pelo filho não tido e pela família biológica

é importante para que ela possa entrar em contato com a

perdida. Hamad (2010) fala que muitas vezes os encontros

própria experiência, por meio de uma escuta atenta. Mas se

entre pais e filhos adotivos apresentam mal entendidos,

não há qualquer trabalho articulado com a criança, desde

entretanto, é importante não utilizar a adoção como álibi

a separação de seu núcleo familiar, até o momento de sua

para qualquer conflito que possa surgir na relação. Pen-

indicação/colocação em uma nova família, podemos perder

sando nesse segundo momento do encontro com a criança

todos esses tempos.

real, consideramos importante ampliar a disponibilidade de

uma nova família, mas de se criar estratégias de escuta que

espaços de escuta para os adotantes expressarem sobre sua
experiência na adoção.

possibilitem a expressão da criança, que não sejam pensa4 DESCONSTRUINDO IDEALIZAÇÕES
8 O ECA em seu art. 28, § 5º, afirma: “A colocação de criança ou adolescente em
família substituta será precedida de preparação gradativa e acompanhamento
posterior realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância,
preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política
municipal (...).”
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Para os novos pais, muitas vezes, é difícil não se ofender
diante desse pedido e alguns interpretam essa fala como ex-

lia. Nem sempre esses tempos se articulam entre si, quase

Sendo assim, não se trata de “prepará-la” para aceitar

dificuldade em lidar com seu histórico de vínculos, separa-

Dessa forma, as abordagens tanto com adultos quanto
tantes. Porém, percebemos em nossa experiência que, es-

Com o objetivo de ampliar esses espaços de escuta, demos início no final de 2011, ao Grupo Pós-Adoção Tardia,
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na nova família.

como o perito que realiza avaliações nos processos para es-

a entrar numa nova família, sem causar problemas. Nesse

dos. A sensibilização da criança, indicada para uma família

fazem a diferença, ajudando-a a se sentir menos ameaçada

tem como se estivessem sendo rejeitados ou tendo seus afetos
negados. Por vezes, não enxergam que as reações da criança
podem sinalizar algum tipo de sofrimento. Hamad (2010, p.
60), ao falar desse momento do encontro que traz alguns conflitos, nos diz de algumas expectativas dos adotantes: “Nós
temos encontrado pais que reagem mal, desinvestindo da
criança. Eles fazem como se tivessem sido enganados com a
mercadoria e merecessem melhor”. Sendo assim, é importante ter um espaço para os pais falarem da angústia enfrentada
diante do encontro com o filho, para que o sofrimento mútuo
não torne a convivência insuportável, tentando-se evitar um
novo rompimento familiar para a criança.

expectativas, frustações e outros sentimentos inesperados.
Dessa forma, ter um lugar para dizer sobre tais questões é
reconhecer as dificuldades e vislumbrar novas maneiras de
lidar com as situações.
Alguns pais têm dificuldade de procurar ajuda em momentos de crise, deixando muitas vezes as situações chegar
a pontos extremos. Há a crença que no judiciário não se deve
falar de dificuldades, pois poderia caracterizar algum tipo
de fracasso na adoção. Esse grupo desmistifica o lugar da escuta psicológica no judiciário como avaliativa e abre espaço
para que os adotantes possam se reconhecer nas dificuldades. Nesse sentido, Paiva (2004) aponta que, quando os adotantes não se sentem fiscalizados ou avaliados, eles podem
trazer suas questões aceitando esse momento de escuta e até
mesmo requisitando um espaço de suporte para lidar com os
seus sentimentos. Se há alguma situação que demande uma
escuta mais individualizada, esse atendimento é feito pelo
psicólogo, da equipe da vara da infância, que, julgando necessário, encaminha a família para uma psicoterapia.
A construção do vínculo entre pais e filhos na adoção
pode ser permeada por conflitos, quebra de expectativas e
decepções de ambos os lados, o que fará que essa construção
tenha sucesso é o enfretamento das dificuldades. É necessário também reconhecer os ganhos diários, as modificações
que acontecem na convivência com a criança. Em alguns
momentos é possível perceber que as pessoas estão tão
submetidas a padrões idealizados de afetividade, que não
reconhecem os ganhos da relação e o esforço da criança para
manter-se no convívio familiar.
Para que uma adoção se realize entendemos que a escuta deve atravessar todo o percurso da construção dos vínculos, tanto de adultos quanto de crianças. Contudo, apesar
do trabalho a ser desenvolvido com a criança, aos pais cabe

9 O Grupo Pós-Adoção Tardia foi criado pelas psicólogas Daniele Bloris e Eliana
Olinda, e também coordenados por Ana Alice Demétrio, Tatiana Oliveira Moreira,
Aline Diniz e Maria Augusta Fischer.
10 Os Grupos de Apoio à Adoção, de grande importância no cenário nacional,
influenciando inclusive na mudança das políticas de atendimento à crianças e
jovens, contribuíram para a formação de uma Nova Cultura da Adoção no Brasil.
Atualmente existem mais 100 grupos no país, oferecendo espaço de trocas de
experiência entre famílias adotivas. Para maior aprofundamento sobre a história
dos GAAs, ver dados da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção,
(ANGAAD) e Associação Brasileira Terra dos Homens-RJ.
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à disponibilidade para lidar com as questões que venham
surgir. A escuta oferecida aos pais, no Grupo Pós-adoção,
torna-se mais um suporte para que possam falar das dificuldades na convivência e encontrar novas formas de enfrentá-las. A adesão ao grupo sinaliza algo da responsabilização
desse adulto pelo desejo de ter um filho e pela decisão de se
aproximar de uma criança, convidando-a a este lugar.
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Nos diferentes espaços de escuta, faz-se importante que os adotantes se reconheçam como potentes, possibilitando ao
novo filho sair do lugar de abandonado para o de filho acolhido, com suas dificuldades, potências, alegrias, com tudo que a
experiência da convivência pode oferecer. Muitas vezes, a postura dos profissionais que atendem as famílias, em processo
de construção de novos vínculos, tende a naturalizar certos lugares construídos socialmente, para designar a experiência da
criança. A esse respeito, a psicanalista Maria do Rosário Barros chama a atenção para uma atitude comum entre os profissionais no trabalho com adoção, o de naturalizar a posição de abandonado da criança. Para tanto, assinala:

CRIANÇA E ADOLESCENTE

POTENCIALIDADES SOCIOEDUCACIONAIS DA MÚSICA:
UM OLHAR SOBRE OFICINAS DE MÚSICA COM
ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA

“É um alerta para os profissionais que trabalham com adoção, não contribuir, nem incentivar esta posição de “abandonado”, para dar chance ao sujeito de produzir suas próprias interpretações e encontrar suas próprias saídas, podendo optar por acolher o que lhe é oferecido e assim consentir em ser adotado ou preferir manter seu nome e suas
referências de origem sem ser obrigado a ficar aprisionado a um destino funesto.” (BARROS, 1999, p.6).

Edvaldo Henrique1 e Izaura Serpa Kaiser2
EIXO TEMÁTICO. CRIANÇA E ADOLESCENTE
A pesquisa pretendeu examinar o suporte que a música oferece aos adolescentes em

A partir dessa inflexão da psicanalista, concluímos como os profissionais podem compor com adultos e crianças – em
processo de construção de novas filiações – desnaturalizando certas posições. Assim, é possível desconstruir velhos clichês
e fazer a aposta de que a criança conseguirá se desligar, não de sua história anterior, mas de uma posição de ser abandonada.
Isso lhe possibilitará aceitar a nova família e redesenhar nova história de vida.

cumprimento de medidas socioeducativas no CREAS de Maruipe e Bento Ferreira – bairros da Grande Vitória – e Centro de Vitória, capital do Espírito Santo, considerando suas
dificuldades psicossociais e vivências. A investigação, de caráter qualitativo, envolveu
pesquisa teórica e de campo, através de interrogações aos adolescentes e educadores:
oficineiros – educador musical e de artes plásticas –, psicólogos, assistentes sociais, educador social e assessor jurídico. Os resultados revelaram que estes adolescentes em conflito com a lei vivenciam um ambiente de vulnerabilidade e exclusão, o que contribui para
o seu engajamento em atos considerados ilegais; também identificaram envolvimento
com estilos musicais, como o funk, hip hop, reggae e pagode. Além disso, apontaram
lucidez dos educadores quanto aos desafios e dificuldades que permeiam o ambiente
socioeducativo; e demonstraram sua aprovação para com as oficinas de música e o trabalho realizado nestes espaços. Concluímos que as oficinas de música cooperam para o
desenvolvimento de talentos, bem como a promoção social e possível inserção no mercado musical de adolescentes que realizam ou já completaram suas obrigações socioeducativas.
Palavras-chave: Vulnerabilidade e exclusão social. Intervenção social. Adolescente
infrator. Música e tribos urbanas.
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que a música pode exercer dentro das medidas socioeducativas, propondo um diálogo consistente com as políticas de atenPortanto, o objetivo da pesquisa foi investigar o suporte que a música oferece aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no CREAS de Maruipe, de Bento Ferreira e do Centro de Vitória/ES, considerando suas dificuldades
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te, para o trabalho proposto. A pesquisa de campo implicou

Castro e Abramovay (2002, p. 145), tomando como

na elaboração de questionários, que foram aplicados aos

referências Vignoli (2001), Arriagada (2001) e Filgueiras

adolescentes que cumprem ou já cumpriram medidas socio-

(2001), discutem o conceito de vulnerabilidade, partindo da

O processo de aliciamento e recrutamento das tribos é

2003, apud MOURA, 2009, p. 35); os “sambistas” como “va-

educativas e aos educadores, sejam os oficineiros de Música

ideia de “debilidades” e de “fragilidades”, até a necessidade

pautado num “conjunto de regras específicas (diferenciado-

gabundos” (PIMENTEL et al., 2007, apud MOURA, 2009, p.

e Artes, psicólogos, assistentes sociais, assessor jurídico e

de se fazer “recorrência a diversas unidades de análise – in-

ras) às quais os jovens decidem confiar a sua imagem parcial

35). Além disso, “rappers” e “funkeiros” considerados “mar-

educador social dos Centros de Referência Especializados

divíduos, domicílios e comunidades –, além de recomendar

ginais [...] favelados” (DAYRELL, 2005, apud MOURA, 2009,

que se identifiquem cenários e contextos”.

e global com diferentes, mas sempre elevados, níveis de im-

em Assistência Social (CREAS), nas Unidades de Maruipe

plicação pessoal” (CORREIA, 2009, p. 172). O autor comple-

p. 35); os “emo” como “homossexuais” [...] e os “fãs de reggae”

menta que indivíduos “estigmatizados” adotam estar juntos

estão “relacionados à maconha” (PIMENTEL et al., 2007,

como estratégia de defesa, “uma vez que partilham a mesma

apud MOURA, 2009, p. 35). Tais terminologias tratam-se de

condição social: discriminados e excluídos” (GOFFMAN,

generalizações, que não são aplicáveis a todas as pessoas que

1988, apud CORREIA, 2009, p. 175).

se identificam com determinados estilos musicais.

e Bento Ferreira, bairros da Grande Vitória, assim como a
Unidade do Centro de Vitória, capital do Espírito Santo.

O adolescente em situação de risco, conforme abordado neste trabalho, é visto por autores como estando “em

A pesquisa foi organizada por capítulos. No primei-

situação de rua”, caracterizado em cinco aspectos, como: “a

ro momento, buscamos entender melhor o perfil desses

vinculação com a família”; “a atividade exercida”; “a aparên-

adolescentes, as causas e contextos que os levaram a esta

cia pessoal”; “o local em que se encontra o adolescente” e “a

condição de menor infrator; em seguida abordamos suas

ausência de um adulto responsável pelo mesmo” (NEIVA-

tribos, estilos e referências musicais. Logo após, inserimos

SILVA; KOLLER, 2002, p. 111). Considerada a vinculação

a figura do educador na discussão, expondo suas angús-

com a família, são discutidos dois tipos de adolescentes no

tias e aflições em relação ao ambiente socioeducativo, as

contexto da rua: “meninos na rua” e “meninos de rua”.

intervenções e expectativas em relação aos adolescentes

O adolescente infrator é aquele que adota uma conduta

em conflito com a lei. Por fim, conciliamos a teoria com os

que corresponde a “crime ou contravenção penal”, previsto

dados colhidos nos questionários e entrevistas realizados
no campo empírico, finalizando a pesquisa com a interpretação dos resultados obtidos.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE SUJEITO INFRATOR
O período pré-puberdade, puberdade e pós-puberdade
é marcado por transformações físicas e psicológicas, escolhas, conflitos, expectativas, angústias e questionamentos.
É nesta fase que a relação adolescente – escola – família – sociedade se torna hostil, e, às vezes, inflamável. A sociedade
em geral impõe um estilo de vida que ignora o pensamento,
as angústias e a temporalidade dos adolescentes. Em contrapartida, surgem condutas e comportamentos subversivos nestas pessoas, que vão desde pequenos atos de rebeldias, a crimes graves, de grande repercussão.
A postura da escola carece ser de vanguarda. Ela precisa assumir a responsabilidade de propor um diálogo maior
com a juventude, construir coletivamente caminhos, para
que os adolescentes venham encontrar respostas às questões que os martirizam. Neste aspecto, Moura aponta uma

no Estatuto da Criança e do Adolescente (MATOS, 2004,
p. 79). Como responsáveis pelo estigma de menor infrator,
a autora observa eventos, não só comportamentais, mas
também de vivências: o histórico de vida – que às vezes é
“tatuado pelas faltas da vida, a quem foram negadas oportunidades sociais e familiares” – tem sua contribuição no
processo de personificação do adolescente infrator (MATOS, 2004, p. 82).
Os critérios adotados anteriormente para esclarecer o conceito de vulnerabilidade e exclusão são aplicáveis
para tornar compreensível o perfil do menor infrator, uma
vez que os autores sugerem uma análise mais ampla, observando, além dos atores, o palco e o contexto em questão.
Castro e Abramovay (2002, p. 157-170) expõem como
causas de exclusão as dificuldades de inserção no mercado
de trabalho, ocasionadas pela falta de oportunidades, de
profissionalização e de exclusão digital; além disso, pontuam a falta de lazer dos adolescentes. As autoras também
apontam elementos de origem social, como a discriminação, seja de cor, opção sexual ou faixa etária; a violência
doméstica e institucional; as drogas – tráfico e consumo –
como determinantes de processo exclusivo.

postura de inércia, indicando uma atitude pedagógica

Diante do modelo educacional tecnicista que responde

despreparada e ineficaz: “Talvez a própria escola não se

às demandas do mercado, o analfabetismo é qualificado a

apresente em condições de oferecer aos jovens nada além
da tradicional exposição de ideias, situação na qual não há

entrar nessa lista de causas que expõe vulnerabilidade e exclusão. Silva (2007, p. 14) alega que “a condição de analfabe-

troca de informação entre professor e aluno” (MOURA,

tismo é a geradora da vulnerabilidade social que a juventude

2009, p. 47). O autor afirma ainda que “A escola tende a

vivencia, pois, uma baixa qualificação é um dos componen-

não reconhecer o ‘jovem’ existente no ‘aluno’, muito me-

tes para que outras mazelas sejam acrescidas”.

3 TRIBOS URBANAS E REPERTÓRIOS MUSICAIS

gundo alguns autores, compilados por Moura. Os “metaleiros” geralmente são vistos como “violentos” (ROBERTS et al.,

As tribos não apresentam características nômades; elas

O hip hop é um movimento nascido na rua e para a rua;

tendem a fixar “territórios” que propiciem a prática de suas

a sua filosofia propõe um novo olhar para a rua, reconhecen-

ideologias e expressões. Para tal fenômeno, Leal, Lima e Reis

do-a não como um ponto de comércio para o tráfico e demais

(2014, p. 30) atribuem o termo “territorialidade”: “Logo, a

mazelas sociais, mas “como espaço de sociabilidade que se so-

territorialidade é um esforço coletivo de certo grupo de pes-

brepõe aos locais socializadores por excelência, como a escola,

soas que visa usar, controlar, ocupar uma parcela do espaço,

por exemplo” (SPOSITO, 1994, apud HIKIJI, 2006, p. 159).

territorializando-o, ou seja, convertendo-o em seu território”.
A “territorialidade” cria identidades.

Diante dos assuntos discutidos, é possível externar
que a música está para as tribos assim como as tribos estão
para os jovens: um instrumento, um suporte e até mesmo

Nesses espaços, manifestam a diversidade, que ganha visibilidade através do “desfile” de corpos juve-

um estilo de vida, uma possibilidade de respirar diante dos
sufocamentos impostos pela cultura dominante.

nis e seus adornos: tatuagens, piercings, pulseiras,
bonés, colares, roupas estilizadas, calças largas ou

4 EXPECTATIVAS E INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS

justas, cabelos coloridos, trançados, black power e
rastafari, aos quais atribuem diversos significados
(LEAL; LIMA; REIS, 2014, p. 32).

Uma vez refletido sobre quem é o sujeito, suas vivências,
experiências e contextos, é preciso discutir as intervenções
que o levarão a repensar sua condição de menor infrator,

Já Hikiji (2006, p. 158) insere o termo “pedaço”, defi-

ampliando suas expectativas e reconstruindo seus projetos

nido por Magnani (1992), para indicar os espaços ocupados

de vida, colocando-o num patamar de inclusão. Privados da

pelas tribos. O autor expõe que alguns espaços ocupados

liberdade, em decorrência do ato infracional cometido, as

por estas tribos são marginalizados ou vistos de forma ne-

expectativas dos adolescentes em conflito com a lei oscilam

gativa. A rua, citando algumas linhas de pensamento, é en-

entre uma mudança real de postura e um contentamento do

tendida como um lugar de “domínio do crime organizado,

estigma negativo que a sociedade impõe sobre eles.

é palco de uma violência cada vez mais efetiva, que atinge
adolescentes cada vez mais novos” (DAMATTA, 1991, apud

Matos (2004, p. 104), interpretando falas de adolescentes sobre seus sonhos, anota:

HIKIJI, 2006, p. 157-158).
As tribos, na visão dos autores estudados, exibem pen-

Novamente, os sujeitos associam as pessoas co-

samentos, comportamentos e descontentamentos de uma

muns/normais àquelas que não praticam atos in-

parcela da população que se sente ignorada, marginalizada,

fracionais e que lhes servem de parâmetros para

estigmatizada, incompreendida.

uma pretensão de mudança. Os projetos de mudan-

Dando sequência à discussão sobre tribos urbanas, a

ça também incluíram referência a escola, trabalho

música, a pintura, a dança, o teatro e o esporte assumem a

e casamento. Esses aspectos foram concebidos

força eletromotriz destes grupos. As tribos

como ingredientes que garantem um suporte para
o afastamento do mundo do crime e a receita para

[...] imprimem suas marcas através da música, im-

a conquista do lugar ao lado dos normais/comuns .

nos compreender a diversidade, seja étnica, de gênero ou

Matos (2004, p. 84) salienta que as relações de conflito

portante orientadora de grupos e estilos juvenis em

de orientação sexual, entre outras expressões, com a qual

construídas na família, na comunidade, na escola, atrelados

diversos territórios: o hip hop, rock, samba, pagode,

O uso da música como instrumento para a criação de

a condição juvenil se apresenta” (DAYRELL, 2007, apud

a fatores econômicos e psicológicos, relativos à faixa etária,

forró, entre tantos outros ritmos musicais. Além da

estratégias de intervenções é sintetizado por Neiva-Silva e

MOURA, 2009, p. 47).

contribuem majoritariamente para uma vida de delinquên-

música, as danças, o grafite e os esportes são im-

Koller (2002, p. 112), pois a mesma é

Dentro do contexto do capitalismo moderno, a nos-

cia. Nesta conjuntura, os jovens buscam elementos alterna-

portantes mediadores da construção de vivências

sa sociedade apresenta hoje um quadro de exclusão muito

tivos que, não só compartilham, mas que respondam a seus

de jovens (LEAL; LIMA; REIS, 2014, p. 32).

acentuado, expondo crianças e adolescentes em situação de

desalentos e refutações. São nestes cenários que as cortinas

risco, ou seja, exibindo vulnerabilidades em diversos níveis,

se abrem, para que os grupos criem seus territórios e refor-

seja social, econômico e cultural.

cem seus vínculos.
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[...] capaz de despertar interesse, principalmente
quando composta e cantada pela própria garo-

Alguns estilos musicais podem influenciar comporta-

tada. Surgem desde canções infantis até aquelas

mentos e posturas que resultam em estigmas negativos, se-

produzidas pelos próprios adolescentes, marca-
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das com um conteúdo de denúncia social, como no

Como tínhamos o ano letivo de 2006 para desen-

dos atendimentos especializados com a dupla de referência

Trabalhar com adolescentes em conflito com a lei exi-

movimento hip-hop.

volver algumas atividades musicais e, devido à

– um psicólogo e um assistente social. São oferecidas duas

ge dos educadores uma articulação de rotina entre a equipe

clientela bastante heterogênea no sentido de vi-

oficinas por turno, com uma hora e meia de duração, e, como

inter-profissional dos CREAS e demais serviços públicos.

Arroyo (2007) analisa autores que também são favorá-

vências musicais, como alguns alunos que tocavam

parte do processo, há obrigatoriedade de participação des-

Quando esta comunicação não acontece, o serviço é preju-

veis ao uso pedagógico da música na escola, junto aos jo-

em baterias de escola de samba da cidade, ou mes-

tes adolescentes em um turno.

dicado e, as impressões são múltiplas. Usamos a fala de uma

vens, posto que, através dela, eles vivem de modo intenso o

mo outros alunos que tinham bandas ou grupos de

A maioria destes adolescentes provém de peri-

seu “tempo presente”. Na “possibilidade de expressarem seu

pagode, ou simplesmente aqueles que gostavam de

feria, apresentam defasagem escolar, são usuários ou têm

tempo presente, exercitam ‘a descoberta de si e do mundo’”

música, fez com que as aulas mudassem de foco,

envolvimento com o tráfico de drogas – dado que chama

Enxergamos nos educadores, profissionais contextua-

(CURTI; SOUZA, 2005, apud ARROYO, 2007, p. 31).

sendo que as “bagagens musicais” dos alunos-presi-

atenção de que grande parte dos atos infracionais está li-

lizados e conectados com as angústias, aflições, retrocessos

diários seriam muito mais ricas nas aulas de músi-

gada ao consumo e tráfico de drogas. Alguns deles, devido a

e avanços do público que atende; lucidez sobre os desafios

ca do que simplesmente ignorar o aprendizado que

tais aspectos, são encaminhados para centros de tratamen-

e dificuldades que permeiam o trabalho e o ambiente so-

esses alunos já trazem consigo. Assim, eu também

tos de dependência química. Uma parcela deste grupo teve

cioeducativo; aprovação para com as oficinas de música

aprendia música com eles.

uma base familiar prejudicada – os relatos de familiares en-

realizadas nos CREAS. Ao observarmos os adolescentes em

volvidos em práticas injurídicas não são poucos –; há casos

cumprimento de medidas socioeducativas, verificamos que

de violência doméstica e abuso sexual, dependência quími-

eles vivenciam um ambiente de exclusão social, apresentam

ca, desestabilidade econômica, e que, por falta de proteção,

baixa imunidade e grande vulnerabilidade social, visão de

estes adolescentes abandonam seus lares, passam a morar

mundo e autoestima limitada, conexão com determinados

com outros familiares, amigos e até na rua.

grupos e tribos, envolvimento/identificação com ideologias

Hikiji (2005), ao observar a prática de conjunto com
menores infratores, faz as seguintes ponderações:
A prática em conjunto favorece a criação de vínculos
afetivos entre os participantes e acentua redes de sociabilidade. A dinâmica das apresentações contribui

As abordagens teóricas feitas até aqui permitiram um

para a ampliação do horizonte social do jovem, suge-

conhecimento mais palpável sobre quem é o adolescente

re o exercício da alteridade – por exemplo, no encon-

em conflito com a lei, seus contextos sociais, expectativas e

tro com grupos sociais diversos – e resulta na aquisi-

vivências musicais, bem como, enxergar os dilemas vividos

ção de habilidades e vivências que destacam o jovem

pelos profissionais responsáveis no redirecionamento des-

em seu grupo de origem (HIKIJI, 2005, p. 163).

tes adolescentes, enquanto cidadãos.

Além disso, a música, nesses espaços,

5 INTERPRETAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO

No que se refere aos estilos musicais, o funk esteve presente em todas as respostas dos dez adolescentes pesquisados. Além do funk, cinco adolescentes curtem o som
característico da Jamaica, o reggae; seis têm apreço por pagode; dois preferem as batidas, rimas e os grafites da cultura
hip hop; dois incluíram a música gospel em suas audições, e,

das psicólogas para descrever as sensações destes profissionais percebidas até aqui. “Há ônus e bônus”!

e linguagens presentes no funk, hip hop, reggae e pagode.
Registramos aqui também as expectativas destes adolescentes em relação à música. Apesar do acesso à prática musical ser nulo, muitos desejam aprender a tocar um instrumento até mesmo atuar no ramo da música como cantores
ou instrumentistas.

[...] torna visíveis atores e instituição. É palco de

Os estudos se propuseram a observar oficinas de músi-

um amplo jogo de espelhos, lugar de exibição de

ca com adolescentes em cumprimento de medidas socioedu-

identidade e construção de auto-imagens. É espa-

cativas, evidenciando a postura e atuação da música nestes

ço de transformação. É concebida como auge do

espaços. Neste processo investigativo, fomos impelidos a

processo pedagógico, locus de exibição do que foi

examinar questões como: Quais situações caracterizam a

aprendido, ensaiado, incorporado. É oportunidade

vulnerabilidade e a exclusão de adolescentes no contexto da

de conhecer novos lugares, pessoas, é “saída para

sociedade brasileira? Que estratégias podem ser adotadas

o mundo”, frase que ganha ainda mais intensidade

para conflitar e sanar as dificuldades psicológicas dos ado-

quando pronunciada por quem foi retirado da con-

lescentes em liberdade assistida? Na reformulação da au-

vivência social, como os jovens internos na Febem,

toestima, senso crítico e visão de mundo de um indivíduo,

participantes de um dos pólos do Guri que pude

uma intervenção pedagógico-musical é eficaz? Que critérios

pesquisar (HIKIJI, 2005, p. 158).

Todos os três adolescentes pós-medidas socioeducati-

foram adotados para definir o perfil de menor infrator e a

vas que foram entrevistados, encontram-se hoje no merca-

que grupos sociais ou tribos eles pertencem? Quais são os

do de trabalho. Com exceção de um, dois moram com seus

Para obter um panorama claro das propostas de inter-

estilos mais vivenciados e consumidos por essas tribos ur-

pais; nenhum deles voltou a praticar crimes, e apenas um

venções que permeiam as medidas socioeducativas, é neces-

banas? Seu repertório cria identidades, agrega valores, é um

dos três entrevistados retornou para a escola. Cabe ressal-

sário incluir a figura do educador e as questões pertinentes

canal de expressão de ideias e sentimentos? As metodolo-

tar o retorno positivo dado por estes adolescentes, quando

Para que a música possa ser mais significativa e abran-

ao seu trabalho. Ele é quem planeja e executa a maioria das

gias e intervenções têm correspondido às expectativas dos

questionados a respeito das oficinas de música terem aju-

gente na vida dos adolescentes que cumprem medidas socio-

atividades, é ele quem media reflexões, provoca discussões,

educadores e adolescentes? Em que condições a música, de-

dado a cumprir a medida - o “sim” foi significativo. É rele-

educativas, sugere-se aos gestores responsáveis um número

e, em alguns casos pacifica conflitos promovendo a sereni-

senvolvida nesses espaços socioeducativos, pode propiciar

vante expor uma das falas de um dos adolescentes quando

maior de profissionais de música e artes; salas e instrumentos

dade do ambiente.

uma avaliação positiva de vida junto a esses menores?

o pesquisador agradecia por participar da entrevista; assim

de trabalho compatíveis com a demanda atendida; formação

disse: “Falou, eu que agradeço por ter a vida que tenho ago-

específica para os educadores; envolvimento maior da socie-

ra, estou fichado e tenho emprego fixo”.

dade civil e acadêmica para apoio às questões que permeiam

pelo menos um dos entrevistados ouve axé, forró e som da
nova vertente do sertanejo, conhecido como universitário.
Interpretando as respostas dos socioeducandos,
através dos dados analisados, observamos que as tribos, os
estilos musicais, as letras de músicas, bem como ídolos da
música adotados por eles, contribuíram para a construção
da identidade e das expectativas destes adolescentes, em
relação à música e à vida, acentuando ainda mais nossa
curiosidade sobre os possíveis resultados positivos no adolescente, pós-medida socioeducativa.

6 CONCLUSÃO
A presente pesquisa abriu caminhos para esclarecermos algumas questões levantadas no seu início, que envolveram a dinâmica do ambiente socioeducativo, bem como a
presença da música, nestes espaços. Através de depoimentos e falas, reconhecemos quem são os adolescentes em conflito com a lei, os fatos que contribuem para a construção
do status de menor infrator, a participação nas tribos e sua
relação com a música. Do mesmo modo, nos certificamos do
que pensam as pessoas que planejam, executam e avaliam
as propostas de intervenções aplicadas a estes adolescentes,
inclusive o papel socioeducador da música nestes espaços.

Cella (2007, p. 67) expõe que, na relação educador-e-

Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

ducando, as aflições são mútuas, os sentimentos de “não

são acompanhados por equipes formadas por psicólogos, as-

pertencimento”, a “exclusão e aceleração das mudanças im-

sistentes sociais, pedagogos, educadores sociais – de nível

O referencial teórico apontou como agentes de exclusão

postas pela globalização são sentidas, presenciadas e viven-

médio e superior – e oficineiros na área de Música, Artes e

social, a desconexão da escola, família e mercado de traba-

ciadas pelos educadores”.

Esportes. O tempo de permanência nestes espaços é deter-

lho. Ao vermos estes adolescentes inseridos no mercado de

No nosso entendimento, as oficinas de músicas nos

Assim como as aflições são mútuas, o aprendizado

minado por audiências com juízes das varas da infância do

trabalho, na escola, no seio familiar e afastados das práticas

CREAS promoveram um diálogo entre música, políticas

também se torna recíproco. Em meio a estas questões que

município de Vitória. As medidas são aplicadas de acordo

consideradas ilícitas, constatamos que a promoção social

públicas, sistema socioeducativo, ciências sociais e adoles-

afligem os educadores, é possível identificar alguns aspec-

com a gravidade do ato infracional cometido, podendo atin-

foi atingida. Observando a presença de atividades musicais

centes em conflito com a lei. Acreditamos ser um espaço de

tos positivos para quem se propõe a trabalhar com medidas

gir de seis a dezoito meses. Nesse período, os adolescentes

nestes espaços, deduzimos ser a música um forte aliado nes-

atuação, diálogo e pesquisa para a educação musical, refor-

socioeducativas. Medeiros (2008, p. 11371), enquanto pes-

comparecem ao espaço do CREAS em horários determina-

te processo de resgatar e afastar crianças e adolescentes da

çando ainda mais a fala dos profissionais que atuam nestes

quisadora e professora de música no Presidio Regional de

dos, no máximo duas vezes por semana, para participar das

marginalização e qualquer tipo de malevolência, reajustan-

locais, os quais anseiam por maiores investimentos e me-

Santa Maria, traz a seguinte observação:

oficinas de Artes, Música e Esportes; também são realiza-

do-os à sociedade.

lhores condições de trabalho.
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medidas socioeducativas, como também a participação dos
conselhos aos quais estes profissionais estão vinculados.
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debate até então pouco fomentado no meio acadêmico e pro-

Compete à equipe interprofissional dentre outras

derações as condições econômicas, psicológicas e sociais

consenso entre o Judiciário e a Sociedade. Contudo, um as-

fissional, em especial diante da atual conjuntura de propos-

atribuições que lhe forem reservadas pela legisla-

do sujeito a que se destina.

pecto que precisa ser compreendido para não mistificarmos

tas e mobilizações que representam significativos retroces-

ção local, fornecer subsídios por escrito, mediante

sos em relação aos direitos humanos de adolescentes a quem

laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim

2.1 PROBLEMATIZAÇÕES REFERENTES À ATUAÇÃO DAS

Especializadas em Medidas Socioeducativas é, sobretudo, a

são atribuídos à suposta prática de ato infracional e/ou em

desenvolver trabalhos de aconselhamento, orien-

EQUIPES INTERPROFISSIONAIS

do controle social da juventude negra, pobre e moradora das

cumprimento de medida socioeducativa.

tação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo

A metodologia do presente trabalho incluiu a pesquisa

sob a imediata subordinação à autoridade judici-

bibliográfica do tema estudado e a análise do trabalho re-

ária, assegurada a livre manifestação do ponto de

alizado pela equipe técnica no período de janeiro de 2012

vista técnico (BRASIL, 1990, p. 87).

a outubro de 2014 em Vitória/ES. A escolha desse período

o espaço da Justiça é que, a demanda social posta às Varas

periferias. A demanda, neste caso, é claramente coercitiva e
Para analisar a atuação da equipe de Psicólogos e Assistentes Sociais da Vara da Infância e Juventude Especializada em Medidas Socioeducativa de Vitória, é necessário situarmos quais são e qual a intencionalidade das

considerou a implementação da 3ª Vara da Infância e Juven-

Comparecendo o adolescente, seus pais ou respon-

principais demandas encaminhadas a este Setor. Para uma

tude de Vitória9 e o consequente desmembramento da 2ª

sável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos

melhor visualização das principais questões direcionadas

Vara da Infância e Juventude dessa mesma comarca. Cabe

mesmos, podendo solicitar opinião de profissional

mencionar que a instalação da 3ª Vara especializada em

qualificado (BRASIL, 1990, p. 95).

à equipe, identificamos três demandantes externos que,

medidas socioeducativas de meio fechado, representou um

junto ao próprio Setor, conformam os quatro principais
requerentes do trabalho do SPSS.

avanço histórico, visto que essa separação pode viabilizar o

No que se refere à legislação que normatiza a execução

O primeiro deles, na condição de empregador e detentor

acompanhamento efetivo de ambos – meio aberto e fechado

das medidas socioeducativas, instituída pela Lei 12.594/12,

do tempo de trabalho da mão de obra profissional contrata-

– e contribuir para a celeridade processual.

dispõe em seu artigo 42, parágrafo 1º, da possibilidade de

da, é o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

intervenção da equipe técnica do Poder Judiciário por meio

Conforme está previsto no CNCGJ dessa instituição, a equi-

de elaboração de parecer técnico requerido pelas partes e de-

pe esta hierarquicamente subordinada ao juiz, razão pela

ferido pela autoridade judiciária.

qual as demandas do empregador são materializadas nos

2

MARCOS

LEGAIS

REFERENTES

A

ATUAÇÃO

DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS NO PODER
JUDICIÁRIO
A previsão das equipes interprofissionais e a regulamentação da sua atuação nas Varas da Infância e Juventude
estão dispostas em legislações nacionais e internacionais
referentes à infância e juventude e nos ordenamentos internos dos Tribunais Estaduais de Justiça.
As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, na Regra 16,
indica sobre a possibilidade de atuação das equipes interprofissionais nas Varas de Infância e Juventude com competência para apuração de atos infracionais:

encaminhamentos oriundos do magistrado.

gislação interna do TJES, em especial no que se refere ao Có-

As solicitações encaminhadas pelo Juiz da Vara da

digo de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (CNCGJ),

Infância e Juventude de Vitória à equipe técnica, incidem

que dispõe sobre as atribuições e a organização do trabalho

majoritariamente na necessidade de funcionamento da en-

dos profissionais de Serviço Social10.

grenagem judiciária, principalmente por meio de processos

Além destes dispositivos, é importante destacar que o

de menor complexidade no contexto jurídico, como aqueles

trabalho profissional das equipes técnicas é regulamentado

com sentença de remissão11 cumulado com aplicação de

também pelos respectivos Conselhos Profissionais, compon-

medida socioeducativa de advertência e de descumprimento

do esses supracitados documentos o arsenal que prevê, insti-

de medida socioeducativa. Tal situação se deve ao fato de os

tui e coordena as ações do serviço social e da psicologia nos

juízes não conseguirem e/ou não garantirem sua interven-

espaços judiciários do Brasil e do estado do Espírito Santo.

ção direta nesses processos, direcionando-os à equipe téc-

Conforme nos indica Digiácomo (2014), a imprescindi-

nica. Além disso, há demandas administrativas cartorárias,

bilidade da intervenção de técnicos nas causas jurídicas de

como requisição de documentos para juntada aos autos, e

crianças e adolescentes está dada pela possibilidade de con-

outras de caráter coercitivo e de controle, que são inerentes

Regra 16.1 Para facilitar a adoção de uma decisão

tribuir com a erradicação de velhos conceitos e paradigmas

à função desta instituição e que comparecem principalmen-

justa por parte da autoridade competente, a menos

inerentes à cultura tutelar e menorista dos anos anteriores

te por meio de solicitações referentes ao enquadramento do

que se tratem de infrações leves, antes da decisão

ao ECA. A intervenção judicial precisa ser criteriosamente

comportamento desse público à ordem vigente.

definitiva será efetuada uma investigação completa

avaliada, em respeito ao princípio da intervenção mínima e

Registra-se também encaminhamentos de demandas

sobre o meio social e as circunstâncias de vida do

sempre considerando as consequências deste tipo de inter-

relacionadas à proteção e à garantia de direitos desses

jovem e as condições em que se deu a prática da in-

ferência na vida dos sujeitos. No caso de ser tomada como

adolescentes, como inclusão em programa de proteção e/

fração (ONU, 1985, p. 04).

inevitável, deve ser pensada como instituto breve e não vio-

ou em serviços e programas de diversas políticas sociais,

lador de outras garantias constitucionais destes sujeitos.

estudo social e avaliação psicológica, estudos de caso,

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também dispõe sobre a competência das equipes interprofissionais e sobre a possibilidade de atuação dessas nos processos de apuração de ato infracional, conforme disposto
nos artigos 151 e 186:

9 Até agosto de 2014, a 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória era também
competente pela execução do meio fechado de toda Região Metropolitana,
incluindo todas as unidades de internação, internação provisória e semiliberdade
da referida região. Por meio do Ato Normativo nº 157 de 27 de agosto de 2014,
foi instalada a 3ª Vara Especializada de Infância e Juventude que passou a ser
responsável pela execução do meio fechado da Região Metropolitana, ficando a 2ª
Vara com a competência para julgar os processos de apuração de atos infracionais
cometidos nesta capital e acompanhar os processos de execução das medidas de
meio aberto dos munícipes desta.
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A atuação da equipe técnica também é pautada pela le-

Dessa maneira, a complexidade das demandas enca-

orientação e encaminhamento em relação à medida apli-

minhadas à Justiça Infantojuvenil e ao Setor de Psicolo-

cada e intervenção a partir de denúncia de violação de

gia e Serviço Social diz respeito a essa especificidade, a

direitos humanos, especialmente em unidades de atendi-

análise de cada caso em sua particularidade, sem perder

mento socioeducativas de internação.

de vista a mediação que liga a história individual destes

Cabe ressaltar que tanto a Psicologia quanto o Serviço

sujeitos à história coletiva da formação sócio-histórica

Social, no âmbito da Justiça, são demandados por repre-

brasileira. A intervenção judicial das Varas de Infância e

sentarem, entre outros aspectos, uma possibilidade de

Juventude deve objetivar prioritariamente a garantia da
proteção integral dos adolescentes, levando-se em consi-

10 Tendo em vista a recente inserção dos psicólogos no TJES, até o presente
momento o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do TJES não
contempla as atribuições referentes a esses profissionais.
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está relacionada à forte representação social que perpassa o
trabalho relativo a ato infracional – rotineiramente classificado como criminal.
Sabemos que o trabalho na instituição judiciária tem
uma especificidade se comparada a outras instituições demandantes do trabalho técnico da Psicologia e do Serviço
Social. Se em algumas o caráter consensual das práticas
orienta a ação, na instituição judiciária as demandas são,
originalmente, marcadas pela necessidade do controle das
populações atendidas com claro cunho coercitivo. Este aspecto é inerente ao trabalho numa instituição dessa natureza e, no caso das Varas de Infância e Juventude que lidam
diretamente com a temática infracional, esse aspecto se
exacerba. Isto porque o conteúdo punitivo esta claramente
presente nas medidas socioeducativas, ainda que de forma
diferente das penas aplicadas aos adultos.
Assim, é no caráter coercitivo das ações que está dada a
ênfase do contratante. Isto não significa dizer que há uma
intencionalidade explícita em todas as demandas encaminhadas, nem tampouco se deve concluir que tal caráter tenha origem na personalidade do magistrado que demanda o
trabalho técnico – ainda que isto possa interferir intensificando ou dissipando uma vontade mais ou menos punitiva.
Contudo, o que se faz necessário destacar é que esta demanda coercitiva não deve ser personificada no agente que em
determinado momento a encaminha, pois refere-se a demanda institucional que é socialmente legitimada.
No que se refere ao trabalho das equipes interprofissionais, dentro do próprio judiciário existe pouca compreensão dos papéis destas equipes – por parte da instituição
e muitas vezes da própria equipe - formando um conjunto
de práticas que não contribuem para consolidação de uma
visão dos operadores do direito acerca do objeto de ação do
Serviço Social e da Psicologia. A rotatividade de servidores e
magistrados nos coloca diante da necessária desconstrução
rotineiramente de desconhecimentos e preconceitos. Esta
tarefa, contudo, se faz mais importante diante de uma realidade que muitas vezes tende a burocratizar a prática profissional, acompanhando aí a própria cultura institucional. Se
as equipes técnicas não sustentam suas atribuições profissionais, se não enfrentam esta tarefa informativa acerca das
competências profissionais em seu cotidiano, acabam por se
burocratizar no tarefismo rotineiro que marca o trabalho na
“máquina” do Poder Judiciário.
É possível avaliar que a falta de coesão interna é um dos
principais fatores identificados como responsáveis pelo en-

11 Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o
representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao
contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão
pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.
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fraquecimento das especificidades profissionais nesta instituição. A indisponibilidade para formação de um trabalho
de equipe que considere as divergências, mas que seja conciso no posicionamento ético-político, pode ser a chave para
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compreender os limites que circundam as equipes congêne-

direitos humanos. Outra parte dessas demandas apresenta

da predominante desta Vara da Infância e Juventude, ou

Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM),

res à nossa. Nota-se que o Poder Judiciário enfrenta con-

cunho coercitivo e/ou correcional, mais ou menos explícita,

seja, coercitivo, ocasiona no acesso e na relação da equipe

com vistas a discutir os desafios em relação ao acolhimen-

tradições inerentes à sua função social. Esta questão não é

como solicitações de intervenções do SPSS junto ao magis-

técnica com os seus usuários. Nesse espaço, a construção da

to institucional; e a participação nas reuniões do Conselho

antagônica, ao contrário, compõe o campo de forças em que

trado para aplicação de internação sanção12, substituição

confiança e da identidade política torna-se mais complexa,

Estadual da Criança e do Adolescente (CRIAD) e no Fórum

o trabalho técnico das Varas da Infância e Juventude têm

de medida socioeducativa para mais gravosa e internação

sendo comum o não desejo por parte dos usuários de estar

Metropolitano de Medidas Socioeducativas. A equipe tam-

utilizado para conseguir garantir direitos mínimos às po-

compulsória para tratamento de suposto uso de drogas.

neste lugar, diante do seu caráter correcional-repressivo e

bém participa da atual gestão e das atividades desenvolvi-

Esta equipe técnica observa um possível aumento das

de significativa possibilidade de privação de liberdade. Isto

das pelo Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tri-

Para o SPSS é fundamental a análise crítica e a ressig-

demandas de cunho coercitivo e/ou correcional, por parte

se expressa por meio da demanda majoritária dos familia-

bunal de Justiça do Espírito Santo (FASP).

nificação das demandas encaminhadas às equipes técnicas,

de equipes da rede de atendimento, e avalia que essas en-

res em relação a dos adolescentes e jovens.

com vistas a assegurar a atuação profissional comprometi-

contram no sistema de justiça um interlocutor privilegiado

É importante ressaltar a necessidade de se garantir

da e embasada nos preceitos éticos e políticos firmados pelo

e que, por isso, são encaminhadas para este espaço. Con-

espaços de vozes da população atendida dentro do Poder

na Região Metropolitana, a proposta de intervenção refe-

Serviço Social e pela Psicologia. Nesse sentido, esta equipe

tudo, as mesmas não podem ser analisadas deslocadas do

Judiciário do Estado do Espírito Santo, uma vez que a inca-

renciada no aporte teórico-metodológico da Análise Institu-

técnica elaborou um plano de trabalho que prevê propostas

contexto social em que se forjam, uma vez que a rede de

pacidade destes sujeitos se posicionarem diante da Justiça é

cional. Tal intervenção vem possibilitando o conhecimento

de intervenção e possíveis respostas às demandas encami-

atendimento também materializa as demandas sociais que

histórica. A exclusão dos espaços de representação e decisão

aprofundado e a análise crítica da atual política socioeduca-

nhadas ao Setor, principalmente por meio de ações que per-

encontra em seu cotidiano. Vale reafirmar que é a juventu-

é parte constituinte do encontro dado entre os adolescentes

tiva desenvolvida no estado do Espírito Santo, assim como

passam a defesa dos direitos humanos, de caráter educativo,

de negra, pobre e moradora das periferias que se constitui

com o Estado. Se tomarmos esta realidade no que se refere

proposições de ações conjuntas e/ou de intervenção do Po-

que contribuam para a alteração na correlação de forças no

como destinatária principal desse controle.

ao poder punitivo, essa face se exacerba.

der Judiciário no sentido da garantia e do restabelecimento

pulações com os quais atua.

interior da instituição e na própria sociedade, de mobiliza-

A partir das demandas oriundas da rede de atendimen-

Outro aspecto relevante é o desafio posto às equipes

ção e articulação com a rede de atendimento e movimentos

to, esta equipe técnica vem fomentando discussões e arti-

técnicas no sentido de pautarem seu trabalho de forma a

sociais, de democratização de informações e de análise crí-

culando estratégias de implementação efetiva das políticas

respeitar as diferenças, a cultura e as realidades de vida

tica de temáticas com abordagens conservadoras e/ou com-

sociais. Além disso, também trabalha na perspectiva de

desses usuários, que perpassa desde o vestuário, postura

plexas (criminalização da pobreza, judicialização da vida,

análise crítica e alinhamento do referencial e do trabalho

corporal e a linguagem  especialmente as gírias que são

internações compulsórias, política proibicionista de drogas,

realizado pelas equipes que compõem a rede de atendimen-

comumente associadas a criminalidade  até as escolhas e

política de encarceramento da juventude), entre outras.

to, mediante realização de reuniões intersetoriais e da par-

formas de sobrevivência e resistência adotadas por esses

O estudo social e a avaliação psicológica ainda se constituem como principal identidade de trabalho e demanda do
Serviço Social e da Psicologia no Poder Judiciário, o que não
corresponde a atual realidade do SPSS. Em geral, esta demanda se refere aos casos considerados pelo juiz como mais
complexos, não expressando uma demanda significativa de
trabalho do Setor. Tal situação pode representar a priorização da responsabilização do adolescente em detrimento da
sua proteção, bem como a falta de clareza quanto às possibilidades de intervenção da equipe técnica.
A reduzida demanda de estudo social e avaliação psicológica pode ocasionar, por parte dos magistrados e demais
técnicos do Judiciário e da rede de atendimento, o não reconhecimento da necessidade e importância da equipe técnica
que atua com ato infracional e medida socioeducativa. Desta forma, a equipe do SPSS entende a relevância de avançar
na priorização da proteção social nestas Varas da Infância e
da Juventude e de construir e legitimar novas possibilidades de trabalho para além do estudo social e avaliação psicológica, como ações de caráter mais coletivo, de articulação
com a rede de atendimento e educativas, como a realização
de grupo reflexivo com adolescentes e familiares, já em fase
de desenvolvimento por este SPSS.
Outro demandante do trabalho do SPSS é a rede de
atendimento, que aciona a equipe principalmente para realização de um trabalho articulado em rede e como forma de
acesso a informações processuais, tendo em vista a dificuldade enfrentada com os setores responsáveis por tal tarefa.
Importante destacar que uma parte das demandas oriun-

ticipação em espaços de discussão, como o Fórum Metropolitano de Medidas Socioeducativas.
O terceiro e penúltimo gerador de demandas ao SPSS
se refere aos adolescentes e suas famílias. Estes comparecem espontaneamente ao setor, em geral solicitando
orientações e intervenções com vistas a contribuir para a
garantir dos seus direitos na instituição judiciária e nas
entidades responsáveis por executar as políticas sociais.
Comumente, estas intervenções também se referem a
orientações quanto aos procedimentos e ritos processuais,
a encaminhamentos para políticas sociais - em especial no
que se refere a política de saúde mental - e denúncias de
violações de direitos humanos, principalmente nas unidades de internação socioeducativas.
A intervenção do SPSS nessas demandas se configura
principalmente no sentido do seu reconhecimento e acolhimento dentro da instituição judiciária, assim como contribuir para a alteração na correlação de forças institucionais.
Além disso, destacam-se as ações de caráter educativo e de
democratização de informações, por meio de propostas alternativas de intervenção para demandas com forte teor
estático e embasadas no senso comum e/ou em concepções
conservadoras e punitivas, como demandas por encarceramento dos adolescentes e jovens como resposta à violência
letal em desfavor desse segmento; internações compulsórias
e atendimentos para enquadramento do comportamento do
adolescente as regras moralmente aceitas na sociedade.
É importante ressaltar as implicações que o caráter ain-

das da rede converge com o referencial adotado pelo SPSS,
expresso pelo diálogo horizontal estabelecido com os usuários e a rede de atendimento e pela defesa intransigente dos
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12 Essa medida de internação somente é aplicada por descumprimento reiterado
e injustificado da medida anteriormente imposta, por prazo não superior a três
meses.
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sujeitos. A atuação da equipe técnica não deve incorporar e
reforçar a perspectiva de subalternização e controle da população atendida, assim como ser instrumento de gestão
e desmobilização da rebeldia.
Por fim, elencamos as demandas que classificamos
como oriundas do próprio SPSS e que dizem respeito as atividades propostas e empreendidas pelos técnicos da equipe.
Destacamos nesse sentido a manutenção das reuniões de
equipe e grupos de estudo regulares, apesar das dificuldades de garantir a periodicidade proposta inicialmente, que
contribuem para a qualificação da intervenção profissional,
o planejamento e a avaliação do trabalho. Destaca-se que,
a capacitação permanente possibilita o profissional romper com a prática rotineira, acrítica, burocrática, e buscar, a
partir da investigação da realidade a que estão submetidos
os usuários, a reorganização de sua atenção, tendo em vista
as condições de vida dos mesmos e os referenciais teóricos e
políticos hegemônicos na profissão (CFESS, 2010, p.69).
Além disso, são desenvolvidas ações com vistas ao auto

Cabe mencionar também que o SPSS elaborou e vem
executando, nas unidades de atendimento socioeducativo

de direitos violados e omitidos. Em função da complexidade dessa intervenção e à demanda de trabalho exigida, este
SPSS encontra dificuldades na sua concretização regular,
embora compreenda possuir significativa relevância.
Outra importante ação proposta e iniciada pela equipe
técnica foi o Grupo Reflexivo de Adolescentes com Medida
Socioeducativa de Advertência Aplicada, como resposta a
uma volumosa demanda de processos não atendida diretamente pelo juiz. Desta forma, esta equipe ressignificou a
demanda por meio de ação de caráter educativo e na perspectiva da consciência crítica e dos direitos humanos. A realização de grupos, enquanto ações socioeducativas, pode
colaborar nos processos emancipatórios nos quais há a
formação de uma consciência crítica dos sujeitos frente à
apreensão e a vivência da realidade, sendo ela, também facilitadora de processos democráticos, garantidores de direitos e de relações horizontais entre profissionais e usuários
(LIMA apud MIOTO, 2009, p. 03).
Destacamos que as ações planejadas e executadas pela
equipe técnica são registradas por meio do plano de trabalho, de relatórios anuais e projetos de intervenção. Esses documentos se constituem como importante instrumento de
reivindicação e legitimação do trabalho da equipe.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

reconhecimento do Poder Judiciário como integrante da
rede de atendimento e a adoção de intervenções mais coleti-

Este trabalho se propôs a analisar o fazer profissional

vas e articuladas, como realização de estudos de caso; reuni-

da equipe técnica da Vara de Infância e Juventude de Vitó-

ões interinstitucionais, participação em fóruns, conselhos

ria que atua com adolescentes supostamente envolvidos na

e espaços de discussão coletiva; participação e/ou organiza-

prática de ato infracional e/ou com medida socioeducativa

ção de eventos das categorias e/ou envolvendo os atores do

aplicada. Buscou-se problematizar a organização do traba-

sistema de garantias de direitos, entre outros.

lho, bem como as estratégias elaboradas por essas equipes a

Tais demandas se materializam, por exemplo, mediante iniciativas de reuniões envolvendo as entidades respon-

partir das demandas que lhes são apresentadas no cotidiano e do referencial teórico adotado.

sáveis pela execução das medidas socioeducativas na Região

A escassez de produção teórica e de trabalhos sistema-

Metropolitana e os serviços e equipamentos da política de

tizados pelas equipes interprofissionais que atuam com

saúde mental e educação; reuniões entre as equipes técni-

medidas socioeducativas no Poder Judiciário, foi um fator

cas da infância e juventude e do Programa de Proteção à

relevante para que a equipe do SPSS refletisse e elaborasse
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estratégias de intervenção, sistematizadas em um Plano de Trabalho. A elaboração desse Plano possibilitou não só a reafirmação do compromisso profissional, mas a constituição de um trabalho coletivo. A construção coletiva constituiu-se em
uma estratégia ao mesmo tempo técnica e política, pois permitiu avançar na definição do objeto de intervenção da psicologia
e do serviço social, por meio do desenvolvimento de suas atribuições e competências, assim como reafirmar os preceitos
éticos e políticos dessas profissões.
A realização de reuniões de equipe e de grupos de estudos permitiram a qualificação profissional, a problematização

CRIANÇA E ADOLESCENTE

UMA CARTA RONDA A CIDADE DE VITÓRIA: A HISTÓRIA
DE CAÇADORES E LEÕES, A INSTITUIÇÃO DO MEDO E
DO RISCO NA SOCIEDADE DE SEGURANÇA

das práticas instituídas, reafirmando o compromisso da psicologia e do serviço social com a defesa dos direitos das crianças
e dos adolescentes. Cabe ressaltar a relevância de tais ações no sentido de subsidiar os profissionais para responder as de-

Luciana Rocha Lopes1

mandas e os desafios que surgem no cotidiano, propor ações críticas e inovadoras que venham contribuir para a alteração da
realidade e o exercício das competências na perspectiva do compromisso com a ampliação e a garantia dos direitos humanos.

EIXO TEMÁTICO: CRIANÇA E ADOLESCENTE

No decorrer do desenvolvimento do trabalho deste SPSS, a equipe técnica experimentou possibilidades de atuação para
além da elaboração dos estudos sociais e avaliações psicológicas. Nesse sentido, ressalta-se o trabalho estruturado também

Em julho de 2010, como um movimento de resposta à preocupação da sociedade capixaba, com o suposto risco identificado na convivência de bebês com suas mães usuárias
de crack e/ou moradoras de rua, e o anunciado aumento no número destas gestantes, a
dar entrada nas maternidades em Vitória, a Promotoria da Infância e Juventude, remeteu
aos Diretores de Hospitais e Maternidades, bem como aos Conselhos Tutelares, o documento denominado Notificação Recomendatória 003\20102, conhecida como Carta
Recomendatória. Assim, em tempos em que cada vez mais os discursos são permeados
por palavras de ordem sobre a necessidade de proteger a vida, mesmo que compulsoriamente, a Carta, descrevia o protocolo legal recomendado, que deveria ser seguido pelas
maternidades nos atendimentos às gestantes supostamente usuárias de drogas, bem
como os encaminhamentos dos recém-nascidos. Compreendido neste trabalho como
documento-intimação, que teria seu legado nos discursos higienistas, estabeleceu um
regime de exceção, em que direitos foram suspensos e vozes anuladas. Oficializando na
capital, práticas de uma rede de gerenciamento de riscos, personificado nas supostas
“gestantes nóias”, justificando no período de vigência do documento, 2010/2012, a prática massiva de acolhimentos institucionais de recém-nascidos nas maternidades públicas
e filantrópicas . Pesquisa produzida nos encontros com a cidade de Vitória, no rastrear
das pegadas deixadas na emergência da Carta compreendida como um disparador de
análises sob o cenário sociopolítico do município e sob forças que atuam produzindo e
fortalecendo as instituições “risco”, “segurança” e “proteção”.

por meio da articulação com a rede de atendimento; participação em espaços de discussão e aproximação com os movimentos sociais, com vistas a efetivação das políticas públicas; e ações de caráter educativo. Para tanto, é fundamental que o Poder
Judiciário se perceba como integrante da rede de atendimento e não apenas um agente externo que demanda e determina
ações para essa rede.
O presente artigo não esgota as problematizações relacionadas a atuação da equipe do SPSS - diante da complexidade,
diversidade e da dinâmica do trabalho - sendo necessário pautar alguns desafios postos e ainda não aprofundados por
essa equipe. Cita-se entre esses desafios, a escassa demanda de atuação técnica nos processos de apuração de suposto ato
infracional atribuído a adolescentes. Tal demanda pode não ser encaminhada a este Setor devido a priorização dos trâmites
processuais e da responsabilização do adolescente em detrimento da sua proteção. Cabe esclarecer que essa demanda, até o
momento, não foi provocada pelo SPSS em função dos questionamentos de alguns membros da equipe sobre a perspectiva
e possibilidades desse trabalho. Outro desafio posto é a linha tênue entre o trabalho desenvolvido pela equipe interprofissional do Poder Judiciário e as responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, vinculadas ao Poder Executivo.
Merece destaque ainda a dificuldade existente, inclusive no Poder Judiciário, em compreender e reconhecer os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa como sujeitos de direito. Essa realidade se manifestou no período em que
a Vara da Infância e Juventude de Vitória tinha competência na matéria cível e socioeducativa, privilegiando a primeira em
detrimento da segunda. Tal contexto se mantém na Vara Especializada em Medida Socioeducativa desta capital, na medida
em que as ações protetivas são secundarizadas em relação ao caráter punitivo da medida socioeducativa. Essa situação

Palavras-chave: Proteção; Risco; Acolhimento; Sociedade de Segurança.

repercute nas demandas encaminhadas ao SPSS, quando a equipe é solicitada a intervir na perspectiva do controle dos comportamentos e dos modos de vida e da restrita demanda de atuação na dimensão protetiva.
Importante mencionar o atual contexto de expansão do conservadorismo, de retrocessos de direitos historicamente
conquistados e de ampliação do Estado Penal. Tal conjuntura se expressa mediante ações de cunho punitivo e de crimina-

I – INTRODUÇÃO

lização da pobreza, como a proposta de redução da maioridade penal e/ou aumento do tempo da medida socioeducativa de
privação de liberdade. Dessa forma, torna-se fundamental a atuação profissional para além da dimensão técnica, contemplando também a organização coletiva e política, prevista nos projetos profissionais da Psicologia e do Serviço Social.

Qualquer coisa na escrita nos sugere o prazer da caça: nos vazios da página se ocultam infinitos sobressaltos e espantos.
Mia Couto.
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Dois dias, após o parto na enfermaria da maternidade,

rações acima, bem como, dos dispositivos legais,

documento, 2010/2012, a prática massiva de acolhimentos

medicina, do social, da mídia e da psicologia, que atualiza-

Maria ainda aguardava ansiosa pela filha; cuidando que

para o fim de:

institucionais de recém-nascidos nas maternidades públi-

vam e localizavam o risco sobre as vidas e espaços de mulhe-

cas e filantrópicas em Vitória.

res gestantes ou parturientes tocadas pela pobreza, pelas

talvez todos os pensamentos dos dias anteriores não
passassem de um mal-entendido, “histórias que o povo

1 - adotar as providências necessárias para impedir

As questões produzidas e repercutidas pelo documento

Nos cruzamentos com dos processos judiciais e arqui-

que no estabelecimento hospitalar que dirige ocorra

to, Victória Maria, nome escolhido durante a gestação,

a entrega de recém nascidos para genitora que apre-

em meio aos atravessamentos e análises da prática profis-

vos jornalísticos, possibilidades de encontros com os es-

que ainda nem havia sido registrada pela mãe, era en-

sentar qualquer indício de dependência química;

sional enquanto psicóloga da 1ª Vara da Infância e Juventu-

tilhaços de histórias de mulheres sem fama, oriundas das

caminhada através do Conselho Tutelar do município de

de de Vitória, com todas as complexidades que o Judiciário

camadas populares, que muitas vezes tangenciavam suas

Vitória, para acolhimento institucional, sob a égide de

como instituição historicamente produzida para manter a

existências com as ruas e o crack, fazendo deles espaços e

ordem traz como implicações.

possibilidades relacionais de vida. Mulheres que, tiveram

um dos documentos mais contraditórios, repercutidos e
combatidos nos últimos anos na capital capixaba, a Notificação Recomendatória 003\2010, da Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude de Vitória.
Trecho de Diário de Campo

2- comunicar todos os casos em que a parturiente
apresentar sintomas de dependência química incontinente ao Conselho Tutelar do município, e a
esta Promotoria de Justiça da Infância e Juventude;
3 – quando de alta médica de recém-nascido cuja
genitora seja dependente química autorizar sua saída para acolhimento institucional, sob responsa-

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA - 003-2010

bilidade do Conselho Tutelar de Vitória ao qual será

– Trechos -

entregue a 2ª Via da Declaração de Nascido Vivo;
(...) Vitória, 05 de julho de 2010

Considerando que, o teor do art. 7º do Estatuto da
Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, “a crian-

Em julho de 2010, como um movimento de resposta à

ça e o adolescente têm direito a proteção à vida e

preocupação da sociedade capixaba, com o suposto risco

à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais

identificado na convivência de bebês com suas mães usuá-

públicas que permitam o nascimento e o desenvol-

rias de crack e/ou moradoras de rua, e o anunciado aumento

vimento sadio e harmonioso, em condições dignas

no número destas gestantes, a dar entrada nas maternida-

de existência;

des no município de Vitória, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, remeteu aos Diretores de Hospitais e

Em julho de 2012, quando minha história com a Vara

suas histórias atravessadas pelo documento, chamado nos

da Infância de Vitória efetivamente foi iniciada, a “insti-

bastidores de “Carta”, que veio oficializar sob a égide do hi-

tuição-carta” era uma realidade no município, com práti-

gienismo e da infância em perigo, práticas hegemônicas que

cas e efeitos sendo reativados a cada acolhimento reali-

vinham sendo efetivadas há anos em Vitória.

zado. Contudo, este mesmo período marcou o início dos

Existências evidenciadas a partir de produções her-

embates e resistências em relação à Carta, disparado por

dadas dos discursos “médico-policialescos” como viciosas

uma mãe-nóia, que ousou gritar, dando visibilidade às prá-

e perigosas, enquanto, habitantes ou passageiras de uma

ticas instituídas, produzindo embates e contestações dos

zona paralela ocupada pelo risco encarnado da barbárie e

movimentos sociais e direitos humanos, e da própria rede

do medo branco colonial5. Medo difundido principalmente

de serviços do município.

após o fim da escravidão, que serviu como estratégia de ge-

Em função destes movimentos de resistência, foi ins-

renciamento de vidas, suscitando e justificando a promoção

taurado um recuo em novembro de 2012, sendo a Carta,

de discursos/práticas autoritárias de lei e ordem. Não sendo

suspensa oficialmente em caráter temporário para nova re-

possível ignorar, que tais discursos de verdade foram pro-

dação, entretanto, pontua-se que seus efeitos permanecem

duzidos no cenário do estado do Espírito Santo, herdeiro de

ressoando sobre vidas, motivações dos acolhimentos insti-

práticas coronelistas, truculentas e de extermínio em rela-

tucionais na Vara da Infância. Assim, é importante pontuar

ção às populações pobres, negras e também as mulheres1.

que a suspensão não se constitui sinônimo de extinção, e
o estado de supressão de direitos e de gerência da vida for-

“Considerando que a toda criança e adolescente

Maternidades, bem como aos Conselhos Tutelares do muni-

talecido pela instauração da instituição-carta, permanece

deve ser assegurada a convivência familiar e comu-

cípio, o documento denominado Notificação Recomendató-

ainda que sub-repticamente como regra, e as mães-pobres-

nitária em ambiente livre da presença de pessoas

ria 003\20104, conhecida amplamente no município como

nóias, continuam sendo definidas como suspeitas, como um

dependentes de substâncias entorpecentes, con-

Carta Recomendatória, nome que adotaremos durante o

risco declarado para seus filhos.

forme assegura o art. 19 da mesma lei;

percurso deste trabalho.
Em tempos em que cada vez mais os discursos são per-

de construção de análises sobre a emergência no município

“Considerando que a parturiente toxicômona põe

meados por palavras de ordem sobre a necessidade de pre-

de Vitória da Nota Recomendatória, enquanto dispositivo

em risco os direitos do recém-nascido, pois não exerce as funções de cuidado e guarda devidamente;”
“Considerando que há estudos comprovando que o
leite materno transmite substâncias entorpecentes de modo a causar dependência química, além
de provocar taquicardia e pressão alta no lactente
(arigo recentemente publicado na revista científica
Analytical and Bioanalytical Chemistry(…)
“E Considerando, por fim, os diversos casos de graves maus tratos praticados por mães toxicômonas
contra recém-nascidos, atendidos por esta Promotoria e noticiados pela imprensa (...).”
Notifica
em caráter recomendatório, a todos os Diretores
dos Hospitais-Maternidades Públicos Filantrópicos e Particulares, que tomem ciência das conside-
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ruas e pelas drogas.

da Carta Recomendatória, se formaram e se contornaram

inventa para meter medo na gente”. Naquele momen-

Escrever é mesmo uma coisa têxtil. Quem escreve
comete o seu tear.
Elisa Lucinda.

Assim, esboça-se no decurso deste trabalho a tentativa

servar e proteger a vida, mesmo que compulsoriamente, a

de apropriação da gestão da vida pelo Estado, instituciona-

Carta, descrevia em seu texto o protocolo legal recomenda-

lizando e oficializando, um “estado de exceção como regra”,

do, que deveria ser providenciado pelas maternidades em

tomando a existência das “mães-nóias” como experiências

casos suspeitos ou confirmado nos atendimentos às gestan-

de vidas indignas de serem vividas.

tes usuárias de drogas, bem como os encaminhamentos dos

II – DESENVOLVIMENTO

Neste sentido o que nos importa é analisar os diver-

Era o fim de mais uma longa semana, o percurso do
trabalho no Juizado da Infância levava aproximadamente
1 hora em dias bons, mas esse não era um deles. Dentro do
ônibus, o cansaço insistente dos últimos meses tomava o
corpo, porém os pensamentos se avultavam, desordenados,
entrecortados em meio às tantas mudanças e tensões no

sos discursos\práticas sobre proteção, risco, segurança, que

trabalho, as leituras acumuladas do doutorado, e a necessi-

Neste cenário, em que são permitidas e aplaudidas

permeavam o município naquele momento; colocando em

dade de escrever em meio a esse turbilhão.

ações, em que direitos até então constitucionalmente de-

seus recém-nascidos.

análise os atravessamentos da Carta Recomendatória sobre

Pensava na escrita como possibilidade para sair dessa

finidos como fundamentais são violados e suprimidos,

o cotidiano das instituições por ela envolvidas, como Mater-

dispersão de um ensaio que pudesse materializar o viven-

dentro de um processo que institui a necessidade de uma

nidades, Conselhos Tutelares, Instituições de Acolhimento

ciado, e dar corpo ao que vinha sendo percebido nos últimos

sociedade segura, que não mais admite correr riscos. Oficia-

Institucional e Vara de Infância e Juventude. Pensando em

meses. Como diria Foucault,“O papel da escrita é constituir,

lizando na capital capixaba, práticas de uma rede de geren-

como este modo de gestão da vida que se afirma sobre as

com tudo o que a leitura constituiu um “corpo”(…) a escrita

ciamento de riscos, personificado nas supostas “gestantes

“mães-nóias”, em que os direitos são anulados em favor de

transforma a coisa vista ou ouvida “em forças e sangue”. Ela

nóias”, justificando deste modo no período de vigência do

uma sociedade de segurança, repercute no cotidiano destas

transforma-se, no próprio escritor (…)” (1992, p. 143).

instituições, historicamente construídas como espaços ao
4 “A recomendação é um mecanismo extrajudicial formal e sem caráter normativo,
através do qual o Ministério Público declina razões fático-jurídicas sobre
determinado caso concreto, advertindo ou sugerindo ao destinatário a prática
ou não de certos atos em prol da melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa compete à
instituição.As recomendações, em sentido estrito, embora não tenham caráter
vinculante, isto é, a autoridade destinatária não está juridicamente obrigada a
seguir as propostas a ela encaminhadas, na verdade têm grande força moral, e até
mesmo implicações práticas”. Mazzilli (1999, p.337)
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mesmo tempo de proteção e controle de vidas.
Assim, experimentando encontros com os arquivos/

Uma escrita-diagnóstico tecida, por uma relação física
da pesquisadora com a atualidade, inscrita como apropriação do experenciado de um corpo marcado pelos aconteci-

processos e reportagens da mídia local atravessadas pelos
efeitos da Carta Recomendatória, em um movimento artesão de tecer, alguns fios da história, a partir das verdades
produzidas pelos discursos dos especialistas do direito, da
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5 Ver CHALHOUB, S. Medo Branco de Almas Negras: Escravos, Libertos e
Republicanos na cidade do Rio de Janeiro. In: Discursos Sediciosos- crime, direito
e sociedade, nº1. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Relume
Dumará, 1996.
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III – CONSIDERAÇÕES

mentos e inquietações que atravessam o cotidiano da insti-

poder, e por esse motivo deixaram seus traços. O arquivo

entre o poder e as existências mais inessenciais, é sem dú-

tuição Vara da Infância e Juventude. Experiência desfiada

judiciário apresenta um mundo fragmentado (…) Os acon-

vida, aí que estas últimas encontram o único momento que

no encontro com o poder, como exposição do intolerável de

tecimentos são miniusculos, os personagens comuns, e os

alguma vez lhes foi concedido; é o que lhe dá para atraves-

A presente pesquisa tem como temática a análise da

modo a produzir visibilidades do que nos é tão cotidiano, do

arquivos coletados a respeito deles são apenas fragmentos.

sarem o tempo, o pouco de fulgor o breve clarão que as traz

que nos é tão próximo que não percebemos, e compreende-

emergência da Notificação Recomendatória 003/2010, ex-

Fragmentos de vidas, disputas em retalhos expostas ali

até nós” (Foucault, 1992, p. 99).

mos como dado, como natural.

desordenamente, refletindo ao mesmo tempo o desafio e a

pedida pela Promotoria da Infância e Juventude de Vitória/

Uma pesquisa/caça, produzida nos encontros com a

miséria humana. (Farge 79/80).

Nas composições retalhadas dos pareceres, laudos, de-

ES, a partir das histórias que constituem o cenário sociopo-

cisões e promoções dos processos pesquisados, retratos de

lítico do município entre os anos de 2010 a 2012, e os efeitos
deste documento nas histórias das mulheres-gestantes-mo-

cidade de Vitória, no rastrear das pegadas deixadas e nos

Existências evidenciadas nos processos a partir de

personagens comuns sem notoriedade que lhes valesse, mas

atravessamentos disparados pela emergência do documen-

produções herdadas dos discursos higienistas de mulheres

que em determinado momento, tiveram suas vidas colidi-

to-intimação Notificação Recomendatória 003/2010, ex-

pobres, viciosas e perigosas, habitantes de uma zona para-

das com o poder, enlaçadas e capturadas por produções dis-

pedido pela Promotoria da Infância, e compreendido nesta

lela ocupada pelo risco. Encarnações da barbárie e do medo

cursivas e autorizadas de verdade, por meio de órgãos que

pesquisa como um disparador de análises e deslocamentos

branco colonial, que se corporifica por meio dos discursos

apregoam o cuidado e a proteção à infância, e o perigo das

sob o cenário sociopolítico do município e sob forças que

dos especialistas, e que para manutenção da sociedade, deve

atuam produzindo e fortalecendo as instituições “risco,

ruas e das drogas, assim como conselhos tutelares, materni-

ser administrado, mas nunca extirpado.

dades, promotoria e vara da infância. Produções de verdade

“proteção” e “segurança”.

Era assim, a descrição deste experenciar/pesquisar ge-

Escrita atravessada pelos encontros com histórias de

nealógico, como um movimento estratégico de tardar-se

existências sem fama, desbotadas, contudo, tocadas em al-

nos encontros com os processos e sistemas judiciais, “(...)

gum momento pelo poder. Composições retalhadas de per-

a genealogia é cinza, ela é meticulosa, é pacientemente do-

sonagens comuns sem notoriedade que lhes valesse, mas que

cumentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados,

em determinado momento, tiveram suas vidas colididas com

riscados, várias vezes reescritos (…) Daí para a genealogia,

o poder, e enlaçadas por produções discursivas de verdade.

um indispensável demorar-se: marcar a singularidade dos

Histórias permeadas pela vileza e infâmia de mulheres

acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; es-

entremeadas pelas ruas, a miséria e as drogas, e visibiliza-

preitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo que é tido

das como risco tem seus filhos “protegidos”, em nome do

como não possuindo história (…)” (Foucault, 1979, p. 15)

anunciado perigo dos seus modos de vida, em uma lógica

Como uma caçada, orientada pela paciência na obser-

de gerenciamento que tem como foco a manutenção da

vação da caça, na exploração dos seus campos de passagem,

segurança da sociedade. Uma gestão, que se atualiza por

em suas trilhas e rastros, assim também se constitui este

meio de procedimentos regulatórios, como os afirmados na

pesquisar genealógico que explora o terreno da produção do

Notificação, em que se institui um protocolo de localização

risco e do medo na sociedade em seu exercício e em suas fun-

dos “riscos”, estabelecendo um corte entre vida e morte, na

cionalidades. Pesquisar a genealogia da produção dos bár-

garantia da proteção à vida sobre a qual se deseja investir.

baros, e no caso específico neste trabalho do perigo corpori-

Um caminho ético no pesquisar, que aposta nas potên-

ficado nas mulheres gestantes pobres em suas conexões com

cias destas histórias de vidas que tem seus corpos marca-

as ruas e o crack, é trabalhar a sua historicidade, analisando

dos pelo encontro com o poder, que tem muitas vezes, suas

o passado em suas múltiplas articulações com os discursos/

vozes silenciadas nos pareceres psicossociais e nos proces-

práticas que engendraram e atualizaram o risco e o medo,

sos judiciais, mas que a todo se insurgem, em movimentos

com os sentidos e preocupações que hoje lhe atribuímos.

mínimos se sublevam, afirmando suas vidas, produzindo
estratégias de resistência em seus cotidianos.

Assim, dentre estas trilhas de enredos contados por
meio destes encontros com os processos e sistemas judi-

O ano de 2014 foi marcado por mudanças na 1ª Vara da

ciais, o reencontro com histórias tocadas pelos efeitos da

Infância e Juventude de Vitória, com a saída do juiz titular,

Notificação Recomendatória 003/2010, e entre os discursos

o clima passou a ser permeado de incertezas e tensões, in-

competentes, nos laudos, relatórios, promoções ministe-

tensificadas pela rotatividade de magistrados substitutos,

riais se destacavam as produções de verdade sobre a ne-

mudanças nos convênios das instituições de acolhimento,

cessidade de segurança da sociedade e da infância, e sobre

além das cobranças do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

os perigos impostos pelos enredos das ruas e das drogas.

e da Corregedoria Estadual, por meio de portarias e fisca-

A intenção não era descobrir a origem ou o sentido inicial

que no dizer de Foucault (2002, p. 9) matam e fazem rir, e
estão presentes no âmago da instituição judiciária.
E entre os fios das práticas dos órgãos ditos de proteção à infância e dos discursos “autorizados” dos especialistas na área, como também das produções da mídia, foram
sendo tecidos os motivos e as demandas para aplicação de
medidas extremas e urgentes, como a prática do acolhimento institucional massivo de bebês, filhos de mulheres
usuárias de crack com histórias ruas, oficializada com a
chamada, “Carta Recomendatória” da Promotoria da Infância e Juventude de Vitória.
Não sendo possível deixar de pontuar, a localização
da instituição da Carta Recomendatória, documento que
estabelece a “exceção como regra”, no Espírito Santo, e
mais especificamente Vitória, territórios, que tem suas
histórias e seus cotidianos permeados pelas práticas coronelistas de suas elites tradicionais. Famílias, que permanecem geracionalmente em suas posições nos poderes
do executivo, judiciário, legislativo, como também na
mídia local perpetuando ações de intimidação, ameaças e
violência extrema que atingem aos que ousam confrontar
ou incomodar o instituído como status quo, e a “segurança” dos mesmos.
Desse modo, pode-se afirmar que não é por acaso
que, Vitória e o Espírito Santo, se destacam há anos a fio
dentro do país, como os primeiros em homicídios e vio-

radoras de rua/usuárias de drogas, que tiveram seus filhos
acolhidos institucionalmente no período.
Como profissional de psicologia que atua na Vara da
Infância e Juventude, a pesquisadora depara-se diariamente com histórias infortunas, assinaladas por lutas e dores
envolvendo crianças/adolescentes e famílias, marcadas por
seculares violações e negligências, sendo o Estado o principal autor. Histórias repercutidas nos atendimentos e nos
estudos dos processos de medidas protetivas, e que produziram inquietudes e questões sobre o trabalho do psicólogo no
judiciário, e suas contribuições no sentido de problematizar
a proteção a questão do uso de drogas, a garantia de direitos
da criança e do adolescente, e mais especificamente a questão do acolhimento institucional.
Como técnica de referência dos espaços “porta de entrada” das instituições de acolhimento de 0 a 6 anos, a pesquisadora se deparou com número considerável de bebês
acolhidos em função do uso de drogas, prioritariamente
do crack por parte da mãe, principalmente entre os anos de
2010 a 2012, período também de vigência de um documento
do Ministério Público do Espírito Santo, que recomendava
as maternidades o acionamento do Conselho Tutelar em casos suspeitos de dependência química da parturiente.
Com esta pesquisa de doutorado, a pesquisadora espera contribuir para a produção de conhecimento na área da
Psicologia no espaço do judiciário, especificamente na área
da criança e do adolescente, problematizando discursos/
práticas que historicamente produzindo e fortalecendo certas verdades sobre o lugar do risco das drogas e o lugar da
proteção, assunto fundamental e cada vez mais presente no
cotidiano do trabalho na Vara da Infância e Juventude.

lências entre pobres, jovens e mulheres. Assim, práticas/

Compõe esta pesquisa o desejo em tecer alguns fios da

discursos encenados em suas variadas formas, oficiosas ou

história sobre as produções do lugar do “perigo” localizado

oficiais, como nos crimes de mando, extermínios velados,

nos espaços da pobreza, das ruas e das drogas, e problema-

e nas campanhas de limpeza das ruas. Práticas estas rea-

tizar os discursos/práticas dos especialistas (mídia/social/

da produção destes discursos, que afirmavam concepções

tualizadas preferencialmente sobre os territórios em que

saúde/jurídico) acerca das produções do “risco” presentifi-

da proteção, do risco e da segurança, tampouco buscar uma

circulam ou habitam o suposto “risco”. Em outros termos,

cado nas mulheres usuárias de drogas e/ou em situação de

continuidade universal entre eles de forma a instituir a for-

pelos espaços das ruas, e periferias da cidade, produzidos

rua, em uma lógica de gerência da vida que tem como foco

mação de um “através dos tempos”.

como permanentemente suspeitos de subverter a paz e a

a manutenção da segurança da sociedade. Além de apostar

Entre nomes ainda desconhecidos ou sabidos, se pre-

ordem, e por isso, alvos das ações das políticas sociais e

nas narrativas e potências das histórias sem fama destas

sentificavam nos processos judiciais, histórias desbotadas,

de segurança, sejam estas em seus formatos, oficiais, com

mulheres que tiveram suas vidas e corpos marcados pelo

Em meio a estas vigílias exploratórias, foram muitos os

sem glória em corpos desqualificados, contudo, atravessa-

atuações dos serviços de abordagem de rua ou da guarda

encontro com o poder, que tiveram suas vozes silenciadas

encontros com arquivos, guias de acolhimento, processos

das pela insistência em viver, tramas tecidas entre pare-

municipal de Vitória, ou ainda, oficiosas, por meio, de

nos processos e prontuários dos especialistas, mas que gri-

que traziam fragmentos de vidas em meio a outras tantas,

ceres profissionais, “falas autorizadas”, a afirmar os riscos

ações dos grupos de extermínio local.

taram corajosas nas maternidades e nas ruas, vozes que as-

todas essas invisíveis histórias sem fama ou notoriedade,

anunciados, e definir as verdades dos caminhos da prote-

sumiram o risco de dizer a verdade, “leoas-nóias”, que ainda

mas que em algum momento, foram confrontadas pelo

ção. “Nas palavras breves e estridentes que vão e que vêm

insistem e resistem.

lizações nos espaços de acolhimento e acertos no sistema
de Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos
(CNCA) em prazos mínimos. Dias e noites, vagando entre os
sistemas judiciais nacionais e estaduais, investigando rastros e fragmentos de histórias que possibilitariam a constituição dos dados e relatórios solicitados pelo CNJ.

266

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

267

UMA CARTA RONDA A CIDADE DE VITÓRIA: A HISTÓRIA DE CAÇADORES E LEÕES, A INSTITUIÇÃO DO MEDO E DO RISCO NA

FAMÍLIA

SOCIEDADE DE SEGURANÇA

“CUIDAR PODE, MAS A GUARDA EU NÃO PASSO”:

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARTIÈRES, P. Dizer a Atualidade. O trabalho de diagnóstico em Michel Foucault. In: GROSS, F. (Org). Foucault: a coragem
da verdade, São Paulo: Parábola Editorial, 2004, p. 15-38.

REFLEXÕES SOBRE A DIFICULDADE DA MÃE EM
CONCORDAR COM A GUARDA PATERNA

BLANCHOT, M. A conversa infinita. Tradução de Aurélio Guerra Neto. São Paulo: Escuta, 2001.
BAPTISTA, L.A. A Cidade dos Sábios reflexões sobre a dinâmica social nas grandes cidades. São Paulo, Summuns, 1999.
BENJAMIN, W. Sobre o conceito da história. In: BARRENTO. J. O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013,
p. 07-20.

Carolina Corrêa Vilaça1 e Claudia Paresqui Roseiro2

CHALHOUB, S. Medo Branco de Almas Negras: Escravos, Libertos e Republicanos na cidade do Rio de Janeiro. In: Discursos
Sediciosos- crime, direito e sociedade, nº1. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Relume Dumará, 1996.

EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

COUTO, M. A Confissão da Leoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
FARGE, A. O Sabor do Arquivo. São Paulo: Edusp, 2009.

Resumo: A partir da experiência de atuação nas Varas de Família as autoras discutem

FOUCAULT, M. (1988) “Verdade, poder e si mesmo” (Entrevista com R. Martin, Universidade de Vermont, 25 de outubro de
1982; trad.F. Durand-bogaert) Hutton, P.H, Gutman,H e Martin, L.H. (eds.), Techologies of the self. A seminar with Michel
Foucault, Amherst: The University of Massachusetts Press, pp. 294-300.

neste artigo um fenômeno ocorrido durante a avaliação psicológica nos casos de regulamentação de guarda. Refere-se à dificuldade de algumas mulheres em concordar diante
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INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo surgiu a partir de discussões técnicas de caso entre as autoras, psicólogas que atuam em Varas
de Família no Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, cujas reflexões apontaram o interesse em estudar e debater melhor um fenômeno ocorrido durante a avaliação psicológica nos casos de regulamentação de guarda. Trata-se da dificuldade
relatada por algumas mulheres em consentir com a guarda judicial paterna, narrativas muitas vezes carregadas de emoções
intensas e desconhecidas por elas mesmas até o momento das entrevistas.
O que intrigava as técnicas era o fato de que aquelas mulheres não exerciam as funções relacionadas ao instituto da
guarda e já havia delegado este papel aos pais. Ao relato dessas mães, havia uma qualificação positiva do exercício parental
dos pais que exerciam a guarda de fato de seus filhos, referindo sua concordância com a maneira como haviam estabelecido
as divisões de tarefas em relação à prole. Em sua grande maioria, estavam de acordo que as crianças permanecessem aos
cuidados dos pais.
Contudo, apesar do discurso favorável à convivência e assistência prestada pela figura paterna, quando as mulheres
se posicionavam em relação à guarda judicial dos filhos era no sentido de negar seu consentimento perante o juiz, o qual
seria responsável pela determinação sobre quem ficaria com os filhos. Percebia-se que essas mães não planejavam mudar a

MALAGUTI, V. B. Difíceis Ganhos Fáceis – drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. – Rio de Janeiro: Revan, 2003 (a).

situação da guarda das crianças, que até então permaneciam com o pai, algumas desejavam até conviver mais com os filhos,

MALAGUTI, V. B. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma história. - Rio de Janeiro: Revan, 2003 (b).

todavia, não manifestavam o interesse em exercer a guarda unilateral.

SARAMAGO, J. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SARDINHA, D. A filosofia e os seus cães: dos cínicos à canalha. Rev. Filos, Aurora, Curitiba, v.23, n.32, p. 67-80, jan/jun.
2011.
VIEIRA, P. P. A coragem da verdade e a ética do intelectual específico em Michel Foucault. Tese de Doutorado. Campinas,
São Paulo, 2013.
1 O estado do Espírito Santo, e sua capital, figuram no ranking nacional, através dos Mapas da Violência, como espaços com
maiores índices de violência e homicídios entre jovens negros e entre mulheres.

268

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

Diante dessa realidade, as profissionais passaram a questionar que processo subjetivo atravessava essas mulheres e
envolvia essa dificuldade em concordar “oficialmente” com a guarda paterna, visto que claramente não havia discordância
ou desqualificação dos cuidados exercidos pelos homens nem a vontade delas em mudar concretamente a realidade familiar.
Dessa maneira, o que passou a se apresentar nas análises técnicas foi que, a despeito das transformações sociais em re-

1 Psicóloga – TJ/ES, Especialista em Psicologia Jurídica – Centro Universitário de Araraquara. carolinacvilaca@gmail.com / 3149-2578
2 Psicóloga – TJ/ES, Doutoranda em Psicologia – PPGP/UFES. claudiaproseiro@gmail.com / 3149-2578
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FAMÍLIA

lação às concepções de família e dos papéis de pai e de mãe,

“más e negligentes”. O cuidado das crianças passou a ser

Atualmente o ordenamento jurídico brasileiro prevê

são de guarda, nos casos em que os filhos estão com a mãe e

as mulheres entrevistadas anunciavam o sofrimento gerado

atribuição materna, cuja fundamentação ampara-se no

expressamente duas modalidades de guarda: unilateral e

os pais solicitam a inversão da custódia alegando melhores

pelo imperativo cultural acerca dos sentimentos e obriga-

discurso moralista e naturalista que valorizava a figura fe-

compartilhada. Esta última somente passou a ter uma pre-

condições para assumi-la; b) regulamentação de guarda: nos

ções maternas. Na cena jurídica, isso se fazia presente para

minina e aumentava suas responsabilidades dentro do am-

visão legal a partir da Lei 11.698, de 13 de junho de 2008.

casos em que o filho já se encontra sob responsabilidade pa-

aquelas mães cuja dificuldade era justamente se contrapor

biente doméstico.

Nos casos de separação e divórcio, a guarda dos filhos,

terna e o pai deseja somente regularizar uma situação fática.

A maternidade, como descrevem Vieira e Souza (2010),

tradicionalmente, sempre coube a apenas um dos pais, sen-

No primeiro tipo de situação, ambos os pais majori-

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

passou a associar-se ao ideal da família burguesa e uma ca-

do reconhecida como certa a utilização da guarda única,

tariamente estão em situação conflituosa e disputam a

Estatística (IBGE) em 2011, nos divórcios concedidos em

racterística intrínseca da feminilidade, na qual a mulher

exclusiva, ou ainda, uniparental (AKEL, 2010). Essa moda-

guarda dos filhos. No segundo caso, geralmente as famí-

primeira instância aos casais que possuíam filhos menores

se caracterizava como a protetora do lar e educadora dos

lidade de guarda é aquela atribuída somente a um dos geni-

lias estão já organizadas em torno da guarda paterna e

de idade, a guarda ficou sob responsabilidade das mulhe-

filhos. O que transcorreu, dessa forma, foi uma desvaloriza-

tores ou alguém que o substitua, restando ao genitor não

funcionam neste formato sem grandes problemas. Nesse

res em 87, 64% dos casos (IBGE, 2011). Essa informação

ção do papel paterno, instituído como o provedor da famí-

guardião o direito de visitar e a obrigação de supervisionar

tipo de configuração observa-se, sobretudo, alguma di-

demonstra que aproximadamente três anos depois da in-

lia, ao passo que o papel materno era colocado em primeiro

os interesses dos filhos. Tal genitor não perde o poder fami-

ficuldade financeira ou de disponibilidade de tempo por

clusão da guarda compartilhada no ordenamento jurídico

lugar no desenvolvimento infantil.

liar como um todo, apenas não recebe as mesmas atribui-

parte da mãe para que pudesse exercer as responsabilida-

ções do guardião (CHAGAS, 2013).

des relacionadas à guarda unilateral. Em alguns casos, as

ao constructo sócio-histórico da “maternidade”.

brasileiro, que ocorreu em 2008, a maioria dos filhos, após

No Brasil, a legislação também foi sofrendo modificações abrindo espaço para o exercício do poder familiar pela

Já a guarda compartilhada , descrita no caput do arti-

mulheres expressam claramente a falta de interesse para

No decorrer da evolução da família foi-se restringindo a

mãe desde o primeiro Código Civil Brasileiro (1916) que

go 1.583 com redação dada pela Lei 11.698/2008, é defi-

cuidar das crianças e/ou a crença de que o pai exercerá a

autoridade da figura paterna, permitindo-se maior autono-

apesar de manter a soberania do pai, assegurou à mulher

nida como aquela que prevê a responsabilização conjunta

função de guardião mais satisfatoriamente.

mia à mulher e aos filhos, como aponta Akel (2010). O sen-

exercer autoridade parental na falta ou impedimento do va-

e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não

timento que hoje se reconhece em torno da família e todos

rão (AKEL, 2010; GRISARD FILHO, 2010; LEVY, 2008; ME-

os valores a que esse tema remete, não existiram desde sem-

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar

DINA e CARVALHO, 2012). Evoluções jurídicas significati-

pre. Estes foram resultados de uma longa construção ocor-

dos filhos comuns.

vas também puderam ser observadas na lei nº 4.212/1962

rida entre os séculos XV e XVIII. Entende-se que a família

(Estatuto da Mulher Casada), bem como na lei 6.515/1977

participa dos dinamismos próprios das relações sociais sen-

(Lei do Divórcio) (MEDINA e CARVALHO, 2012).

a separação familiar, permaneceu sob os cuidados da mãe.

do influenciada pelo contexto político, econômico e cultural
no qual está inserida (PETRINI, 2005).

A grande virada ocorreu com a Constituição Federal de 1988 a qual legitimou a igualdade entre homem

Para Ariés (1978) o sentimento da família, desconheci-

e mulher, conferindo claramente o exercício do poder

do na Idade Média (séculos V – XV), nasce e se desenvolve

parental igualmente ao homem e a mulher (AKEL, 2010;

num período em que ocorre um progressivo crescimento do

LEVY, 2008; MEDINA e CARVALHO, 2012). O valor da

individualismo e da intimidade familiar – momento corres-

igualdade foi progressivamente assimilado ao cotidiano

pondente a Idade Moderna (séculos XV – XVIII). Vemos nes-

da convivência familiar, o que deu origem a formas mais

se período a família se tornar uma sociedade fechada onde

democráticas e igualitárias de partilhar tarefas e respon-

a vida privada é reforçada, substituindo as antigas relações

sabilidades entre marido e mulher, como se observa na

de amizade, vizinhança e de tradições.

atualidade (PETRINI, 2005).

A partir de então, a família conquista uma qualidade

Em 2008, a Lei n.11.698 alterou os artigos 1.583 e

emocional passando a ser reconhecida como um valor, um

1.584 do Código Civil para instituir e disciplinar a Guar-

sentimento centralizado na família conjugal – formada por

da Compartilhada. Dessa forma, segundo o Código Civil a

pais e filhos. Esse novo lugar adquirido pela família se dá no

guarda pode ser unilateral ou compartilhada. O surgimento

mesmo momento em que se modifica a atitude da família

dessa modalidade de guarda e responsabilidade parental

em relação às suas crianças (ARIÉS, 1978).

adveio do desejo de ambos os pais de compartilharem a cria-

Ao longo da construção do sentimento de família, o

ção e educação dos filhos e destes de manter uma adequada

modo de criação dos filhos e os papéis parentais foram

comunicação e contato constante com seus genitores (GRI-

sendo também forjados e interligados aos sentimentos de

SARD FILHO, 2002).

amor. Com as transformações sociais ocorridas no final do

Todavia, ainda hoje é comum que após o rompimento

século XIX, passou-se a incentivar e enaltecer a maternida-

conjugal a mulher permaneça com os filhos, assumindo a

de, propiciando, como afirma Badinter (1985), o surgimen-

responsabilidade pela casa e educação das crianças. No en-

to de um novo conceito: o “amor materno”. O amor e a im-

tanto, alguns fatores, como a quebra da ideologia patriar-

portância do cuidado materno foram diretamente atrelados

cal, a revolução feminista, a redivisão sexual do trabalho e a

à sobrevivência das crianças.

evolução do conhecimento científico, resultaram em várias

A guarda compartilhada, até então entendida apenas
como a melhor alternativa quando não havia acordo entre
os pais em relação à guarda dos filhos, devendo ser aplicada sempre que possível, ganhou força jurídica com a Lei
13.058, de 22 de dezembro de 2014, tornando-se assim um
princípio a ser seguido. Cabe ressaltar que nos termos dessa
lei a modalidade da guarda unilateral foi mantida no caso
de um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja
a guarda da criança, ou se o juiz verificar que o filho não
deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferindo
assim, a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a
natureza da medida.
Apesar de observamos uma mudança de paradigmas
com relação aos papéis do homem e da mulher, constatamos
que o modelo arcaico e tradicional, no qual o pai é o provedor, o sujeito que trabalha e passa pouco tempo com os
filhos; e a mãe, por sua vez, é a cuidadora, que trabalha em
casa desempenhando a funções domésticas e os cuidados
e educação dos filhos, ainda exerce influência nas práticas
conjugais e parentais nos dias de hoje.
Assim, verificamos que algumas mulheres ainda resistem em conceder ao pai, perante o juiz, a guarda dos filhos.
Afinal, cuidar dos filhos é culturalmente uma função materna e ceder a guarda para o pai significaria renunciar a
imagem de “boa mãe”, aquela que cuida dos filhos.
DESENVOLVIMENTO

Os casos que levaram à proposição deste artigo foram os que envolviam a regularização da guarda paterna,
quando as crianças já se encontravam de fato sob os cuidados e responsabilidade do pai, e este desejava somente
regularizar a situação e obter a guarda judicial. Dentre o
total de processos atendidos pelas técnicas, as ações de
regulamentação de guarda paterna possuíam pouca representatividade numérica, mas despertaram o interesse
das profissionais em decorrência da complexidade dos elementos objetivos e subjetivos envolvidos na constituição
destas configurações familiares.
Contabilizou-se um total de seis processos atendidos
pelas autoras entre os anos de 2013 e 2014 e que apresentaram as mesmas características durante a avaliação psicológica: filhos sob a guarda paterna de fato, arranjo familiar
previamente acordado entre os genitores e declaração das
mães sobre a discordância em conceder a guarda judicial dos
filhos para o pai no momento das entrevistas.
Nas entrevistas psicológicas, os membros familiares
relatavam os fatores que levaram à circunstância da criança estar residindo com o pai e sob responsabilidade dele,
geralmente elencavam-se as melhores condições paternas
financeiras e materiais, a maior disponibilidade de tempo, apoio familiar e organização doméstica mais favorável,
expressando a realidade particular de cada configuração
familiar. Além disso, fez-se também presente na narrativa
das famílias a forte ligação afetiva existente entre a figura
paterna e o filho, bem como maior aptidão do pai para os
cuidados parentais.
No discurso de ambos os pais não se verificou depreciação e/ou ofensas do outro, ao contrário, as afirmações
centravam-se no fato de que aquele arranjo familiar havia

O retorno à maternidade atendia aos anseios econô-

mudanças nas relações familiares deixando para trás a figu-

micos e políticos de preservação das crianças – força pro-

ra do núcleo familiar patriarcal e patrimonializado. Assim,

No trabalho desenvolvido com as famílias envolvidas

sido a proposição mais adequada para todos (adultos, ado-

dutiva, e concomitantemente propiciava às mulheres re-

chegamos até a situação atual, na qual ambos os cônjuges

nos processos de guarda, a grande maioria é a respeito da

lescentes e crianças) na época em que haviam decidido pela

conhecimento social e respeito pela função gratificante da

ganham igualdade e responsabilidades nos cuidados com os

guarda materna. A experiência no cotidiano das Varas de

guarda paterna de fato. A maioria das mães mantinha con-

maternidade (BADINTER, 1985). Assim, a partir do século

filhos (RODRIGUES; BARRETO, 2012).

Família, entretanto tem demonstrado um aumento das so-

vivência freqüente e muitas vezes ampliada com os filhos.

licitações de guarda paterna.

Todavia, no momento em que se tocava na questão da

XIX, as mães que desempenhavam as funções maternas

Acompanhando as transformações sociais ocorridas

passaram a ser consideradas “boas e santas” enquanto as

na instituição familiar e nos papeis de homem e mulher, o

Dos casos de guarda paterna, atendidos pelas autoras,

formalização da guarda, por meio da regulamentação judi-

que não as exerciam adequadamente eram consideradas

instituto da guarda também sofreu importantes evoluções.

puderam-se observar duas demandas geralmente: a) rever-

cial, as mães demonstravam receio e às vezes até angústia,
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verbalizando sua discordância com a referida situação. Algu-

jurídico designativo de um instituto de direito das coisas,

filhos à mãe, trouxeram consigo também exigências para as mulheres que, deviam corresponder a um ideal social e histori-

mas, inclusive, mencionavam a possibilidade de guarda com-

de forma que, inserido no campo do direito de família, in-

camente construído sobre o que é ser uma “boa mãe”. (Medina e Carvalho, 2012)

partilhada e a manutenção da mesma rotina de convivência,

duz ao pensamento de que “companhia e guarda” são pala-

Quando as mães não conseguem ou não podem responder a essas exigências sofrem com o sentimento de culpa e incom-

ou seja, a criança continuar residindo na casa paterna.

vras de idêntica significação, quando, na verdade, não são.

petência, como referem Medina e Carvalho (2012). Dessa forma, verifica-se que apesar das mudanças sociais no modo de

Essa situação levou as técnicas, durante as discussões

A autora elucida que “ter alguém em companhia, significa

ser família e a maior liberdade feminina, permanecem as cobranças externas e as apropriadas na constituição subjetiva da

de caso, a pensar que essas mulheres não rejeitavam a idéia

estar com essa pessoa, acompanhando seu desenvolvi-

mulher com relação à maternidade. Essas cobranças respondem ao sentimento de amor materno e as representações sobre

de que os filhos permanecessem com os pais, contudo a

mento, orientando e conversando, enquanto que manter

mulher/mãe culturalmente instituídas (VIEIRA e SOUZA, 2010).

possibilidade de “formalizar” essa realidade compreendia

alguém sob guarda envolve mais que isso, abrangendo a

elementos subjetivos que elas não conheciam ou não que-

vigilância e a posse”. (p.75)

riam lidar. Ademais, a “formalização” da guarda paterna

Assim, as mães entrevistadas consentiam que os pais

despertava sentimentos diversos nessas mulheres que

cuidassem de seus filhos, permitindo que eles estivessem

pareciam ligados às concepções e representações de “mãe”

em companhia desses genitores e sob a responsabilidade

e “pai”, os quais as impediam de concordar com a guarda

deles, todavia, resistiam em conceder a guarda, apesar de na

paterna naquele momento.

situação concreta isso já ter acontecido. Para essas mulheres

No discurso da maioria das mães havia uma qualifica-

admitir a guarda paterna judicialmente significaria renun-

ção positiva dos cuidados paternos, anuência com a divisão

ciar formalmente a posse de seus filhos, indo de encontro à

de tempo de convívio delas com os filhos e a convicção de

representação social do papel feminino, que preconiza que

que estava tudo certo no arranjo familiar estabelecido.

a figura materna é a mais preparada para exercer a guarda.

Sendo assim, questionavam a motivação paterna para ter

Inicialmente, nos atendimentos realizados, as mães

entrado com o “processo” de guarda, avaliando essa atitude

demonstravam a crença de que elas detinham o poder de

como desnecessária, visto que ambos já haviam acordado

decidir a guarda – conceder ou não ao pai. Quando se es-

anteriormente com aquele formato estabelecido.

clarecia que era o juiz quem definiria o guardião, baseado

Sem o conhecimento sobre a motivação dos pais para

no melhor interesse dos filhos percebia-se certa apreensão

a iniciativa de impetrar com a ação judicial de guarda, as

e desconcerto pela confusão de papéis de pai e mãe. Assim,

mulheres durante as entrevistas demonstravam-se descon-

pode-se perceber que os modelos tradicionais de ser homem

fiadas e ameaçadas. Algumas mães verbalizaram que não

e ser mulher, bem como as expectativas sociais em torno da

concordavam em ceder a guarda ao pai devido a esta falta de

maternidade e paternidade se apresentavam claramente na

entendimento sobre suas intenções. Outras mencionaram

dificuldade daquelas mães entrevistadas em concordar com

que, em seu entendimento, a tentativa paterna era deter o

a guarda paterna.

total controle sobre os filhos e dominar os assuntos relativos à sua criação/educação. Em alguns momentos, essas

A respeito da sobrevivência do papel tradicional da mulher no imaginário social e nos modos de subjetivação feminina
na atualidade, Reis (2010), acompanhando Foucault (1979), afirma que as mudanças não ocorrem como uma substituição,
pois permanecem nas novas configurações familiares resquícios dos antigos valores de família.
No discurso das mães durante as entrevistas realizadas com as técnicas, observou-se a presença desses antigos valores
relacionados à maternidade ao lado das novas prerrogativas sociais e legais acerca do poder familiar e da guarda dos filhos.
Mesmo em meio às transformações sociais e culturais sobre a família, que não se deram de forma contínua e ao mesmo tempo, as expectativas e possibilidades historicamente relacionadas ao gênero continuam persistindo e produzindo incomodo
e ansiedade (Reis, 2010).
Os elementos da nova paternidade convivem juntamente com as antigas concepções e crenças naturalizadas acerca da
maternidade e dos papéis de pai e de mãe. Na análise da narrativa das famílias atendidas nas Varas de Família, esse aspecto
tornou-se presente, sobretudo no discurso das mães. Estas se mostraram angustiadas e ameaçadas com a possibilidade do
juiz determinar a guarda paterna, apesar de reconhecer a funcionalidade desse arranjo de guarda, que de fato era estabelecido naquela família.
Os comportamentos relutantes das mães em concordar com a guarda paterna, como observado nos atendimentos realizados, parecem estar ligados ao receio de perder o domínio sobre os filhos e de sofrer críticas e julgamentos por não
responder as expectativas sociais sobre o papel de mãe. Como menciona Reis (2010), ao se sentirem ameaçadas, essas mães
retomam estratégias de controle e contra-atacam os pais do modo como podem.
Dessa forma, pode-se observar que a supervalorização da maternidade subsiste até o presente momento, juntamente
com o ideário e crenças que acabam produzindo na mulher sentimentos de culpa e angústia quando não conseguem corresponder a essas expectativas. A negativa em conceder a guarda aos pais parece se constituir na maneira encontrada pelas
mães para enfrentar o sofrimento vivenciado nesse processo e corresponder ao modelo socialmente esperado e exigido sobre
o papel materno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

mulheres sinalizaram que no futuro pretendiam voltar a
cuidar dos filhos, no momento em que tivessem melhores
condições para exercer a guarda.
A guarda compartilhada foi citada por algumas mães
que, percebendo a grande possibilidade dos pais ficarem
com a guarda dos filhos, por já estarem exercendo os cuidados e responsabilidades relacionadas à função do guardião,
entendiam que esse tipo de guarda seria a alternativa mais
interessante que a guarda unilateral, visto que os homens
não poderiam exercer o domínio exclusivo sobre os filhos.
Existem diversas conceituações de guarda no direito brasileiro. Carbonera (2000, p.64), apresenta a seguinte definição:

Ao longo da história percebeu-se uma evolução no conceito de família, saindo de uma unidade baseada em relações de poder desigual, marcadamente patriarcal até chegar a uma concepção mais moderna, instituindo o poder
familiar como uma função exercida pelo adulto que assume
a responsabilidade de atender e garantir os direitos fundamentais ao filho.
O princípio de igualdade, consagrado pela constituição de 1988, ressaltando a prerrogativa de ambos os pais
no exercício do poder familiar, reconheceu a importância
das duas figuras parentais para o desenvolvimento infantil. As Leis 11.698/200889 e 13.058/2014, que tratam da
guarda compartilhada, ratificaram e favoreceram a aplica-

Um instituto jurídico através do qual se atribui a

ção desse princípio.

uma pessoa, o guardião, um complexo de direitos

Concomitante as transformações sociais no conceito de

e deveres, a serem exercidos com o objetivo de pro-

família, os papéis de pai e de mãe também sofreram mudan-

teger e prover as necessidades de desenvolvimento

ças, passando da autoridade paterna à construção do amor

de outra que dele necessite, colocada sob sua res-

materno. A necessidade da preservação da criança, consi-

ponsabilidade em virtude de lei ou decisão judicial.

derada força produtiva, possibilitou à mulher um retorno à
maternidade e sua valorização e reconhecimento dentro da

Verifica-se que no senso comum a definição de guar-

unidade familiar e na sociedade. (Badinter, 1985).

da está, principalmente, relacionada à ideia de detenção e

A supervalorização e todo o discurso em prol da mater-

posse. Akel (2010) ressalta que o vocábulo posse é termo

nidade, com delegação de todo poder e autoridade sobre os
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“MANICÔMIO LEGAL”- QUE LOUCURA É ESSA?
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sileiro de Direito de Família. 2012. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Artigo%20guarda%20compar-

por vários pensadores. Mais do que o lugar de cuidado médico da loucura o hospital psiquiátrico tornou-se o lugar da

tilhada%2002_03_2012.pdf>.Acesso em 07 de maio 2015.

segregação. Pautado pela lógica manicomial o hospital psiquiátrico tornou-se um lugar onde ocorreu a transformação
de gente em abjeto.

VIEIRA, Elaine Novaes; SOUZA, Lídio de. Guarda paterna e representações sociais de paternidade e maternidade. Análise
Psicológica, Lisboa , v. 28, n. 4, out. 2010 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312010000400003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 01 maio 2015.

1 Diretor Geral do HEAC – Hospital Estadual de Atenção Clínica; Psicanalista /Psicólogo; Mestrando em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES; Membro da Associação Mundial de Psicanálise - AMP e da Escola Brasileira de Psicanálise do Campo Freudiano – EBP. E-mail: rcvie@hotmail.com;
renatovieira@saude.es.gov.br; telefone: (27) 988131264.
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Assim se estabelece a curiosa função do hospital
psiquiátrico do século XIX, lugar de diagnóstico
e de classificação, retângulo botânico em que as
espécies de doenças são repartidas em dois pátios cuja disposição lembra uma vasta horta; mas
também espaço fechado para um enfrentamento,
liça de uma justa, campo institucional onde o que
está em causa é a vitória e submissão. O grande
médico de asilo [...] é ao mesmo tempo aquele que

FAMÍLIA

Psicótica, ela foi atendida pelo serviço de saúde
mental. Medicada, ela está sob efeito de psicofármacos. Mas isso não diz tudo. Todos esses
procedimentos não esgotam a questão suscitada
por Estamira. Há algo mais. Estamira faz sua trajetória, ela inventa seu território, e por onde passa
com ela leva seu sofrimento mental que dura. Ele
tem duração, a duração da vida, mas não é crônico.
(Garcia, 2011, p.11).

pode dizer a verdade da doença pelo saber que
tem dela e aquele que pode produzir a doença em
sua verdade e submetê-la na realidade pelo poder

Observa-se que tal construção manicomial é uma produção humana. Assim, constata-se que, tanto a humanização quando a desumanização são produtos dos seres falantes. Neste cenário, a normatização emerge como um fator
determinante na organização do humano e, por conseguin-

dos muros institucionais.
Sabemos que o novo modelo assistencial em saúde
mental tem como marco legal a Lei Federal 10.2016/2001,

Ela não permaneceu internada por longo período,
nem no hospital, nem em unidade de substituição
(residência Terapêutica). No seu caso, o território
é físico, sociocomunitário (laços, família, companheiros no lixão de Gramacho), território discursivo (delírio de fundo religioso). Tudo isso forma o
seu quotidiano. (Garcia, 2011, P.11).

paciente em seu meio.
Contudo, vale recordar que, ao longo dos anos, a exclusão do louco processou-se em vários níveis. Segundo
Francisco Paes Barreto, o louco foi excluído de seus direitos e também de sua cidadania. Trata-se de uma espécie

É verdade que o sofrimento de Estamira poderia ser
maior se ela tivesse permanecido adstrita ao serviço, em seu
perímetro, em suas regras, em seus procedimentos e em sua
temporalidade. Neste sentido, aponta Célio Garcia:

sentido, questiona Barreto:
Que tipo de cidadão é o louco? Haveria um estatuto
especial de cidadania do louco? É possível retirar do
Código Civil a incapacidade do louco? É possível retirar do Código Penal a inimputabilidade? É possível extinguir de fato a presunção da periculosidade
do louco infrator?
“Não há dúvida que (com arcabouço legal vigente)

... o serviço de saúde mental deve ser permeável
e flexível – ele deve existir sem imposições, restrições, marcações (horário, divisão em especialidades) que esperam o paciente e o profissional quando chegam ao serviço de saúde. Mas, isso é muito
difícil, conclui Célio Garcia. (Garcia, 2011, p.12).

da Justiça. E seu destino poderá ser um manicômio
judiciário, estrutura ainda mais inflexível. Razão
pela qual a reforma psiquiátrica não deve se limi-

Nos tempos que correm, parece que vemos ressurgir o
pior. Após as grandes conquistas da luta antimanicomial,
emerge no cenário social novas demandas de exercício de
práticas higienistas que só tem radicalizado o distanciamento da clínica, com a afirmação de regras universais para
o tratamento, separadas das condições particulares do caso,
até o ponto de negar este último. (Viganò, 2010, p. 237).
Neste sentido, nos diz Carlo Viganò, a loucura aparece
na cena da modernidade com um novo rosto em relação à
antiguidade, o rosto do sofrimento e da doença. Eis então o
paradigma da modernidade:
...o sofrimento do sujeito que vem desresponsabilizado acerca do gozo do próprio corpo, que a ciência
reduz a cadáver e a indústria a um monte de resto
urbano. (Viganò, 2010, p. 238).

tar a questões assistenciais, sendo imprescindível
avançar visando à cidadania do louco. (Paes Barreto, 2010, p. 131/132).
Estamira nos aponta, não sem angustia e sofrimento,
outro caminho.
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Não me incomodo muito com o Hospício, mas o

Qual é a história de vida do Sr. X?

que me aborrece é essa intromissão da polícia na
minha vida. De mim para mim, tenho certeza que
não sou louco; mas devido ao álcool, misturado com
minha vida material, há seis anos, me assoberbam,
de quando em quando dou sinais de loucura, deliro.

Em o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos o leitor
vai observar como, em sua narrativa, o escritor Affonso
Henriques de Lima Barreto (1881-1922) aborda a questão
do tratamento moral dispensado aos ditos loucos no início do Século XX.
De acordo com Marco Antônio Arantes, o escritor Lima
médicos, depositários de uma terminologia técnica incompreensível, e compulsoriamente desprovido de direitos civis numa instituição que se mostra autoritária e arbitrária.
(Arantes, 2008, p. 50)

Foi apurado que até os 48 anos o Sr. X vivia no campo
com sua família. Que o seu pai possuía alguns bens. Que ele
faleceu recentemente e os familiares demandaram um Laudo Psiquiátrico para proceder com o inventário e a partilha
de bens, com urgência.
O fato é que até os 48 anos o Sr. X viveu com sua família em uma Zona Rural. Por que, após cumprir a Medida de
Segurança (estipulada na modalidade de internação por um
período de um ano no HCTP), ele deve passar o resto de sua
vida distante de suas raízes?
Tudo indica que desde seu ingresso no HCTP até a presente data o Sr. X obteve algum tipo de assistência médica psiquiátrica e psicossocial, porém insuficiente para alcançar a reinserção social preconizada pelo Art. 4º da Lei
10.2016/2001 que diz que o tratamento visará, como finalidade permanente, à reinserção social do paciente em seu
meio. Conclui-se que nestes últimos anos o seu estado de
sofrimento mental pode ter se agravado.

nas demandas de internações asilares que se multiplicam

Por outro lado, seguindo as recomendações dos laudos

na contemporaneidade. Para ilustrar esta situação, apresen-

dos psiquiatras forenses, que subsidiam a sua desinterna-

tamos um breve recorte de um caso.

ção do HCTP, observa-se que o Sr. X, salvo melhor juízo, não
é um caso para internação psiquiátrica. Segundo os médicos

O Caso Sr. X
O senhor X, 48 anos a época, foi acusado de ter come-

fora do manicômio e tratando-se na rede de serviço
substitutivo, o louco irá, cada vez mais, às barras

condições financeiras para acolher seu genitor.

É exatamente essa condição de objeto que se observa

de “manicômio legal”. Por esta razão, a reforma psiquiátrica ficará manca se não atingir o nível jurídico. Neste

sabilidade pelos cuidados do pai, alegando que não possuir

de alguma maneira perturbavam a ordem social.

Barreto se reconhece na condição de objeto em poder de

que preconiza que todo o tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais visará à reinserção social do

atenção é o fato dos filhos do Sr. X não assumirem a respon-

neiro. Para lá eram levados os loucos e os personagens que

(Barreto, 1993, p.23).

te, na determinação daquilo que é inumano. Logo, é fato que
a lógica manicomial está presente e atuante no mais além

atos violentos ou agressividade. ” Mas, o que mais chama a

Alienados, na praia Vermelha, bairro Botafogo, Rio de Ja-

toda a espécie de apreensões que as dificuldades de
De acordo com Célio Garcia, o território serve para situar por onde andou Estamira.

que sua vontade exerce sobre o próprio doente.
(Foucault, 1974, p.445).

duas passagens (1914/1919) pelo Hospital Nacional dos

tido um delito. Proferida a decisão que homologou, produzindo os efeitos jurídicos e legais, o incidente de insanidade
mental, foi prolatada a sentença absolutória que julgou im-

que atestaram sua cessação de periculosidade ele tem “condições plenas para tratamento ambulatorial” e, tudo indica,
o mesmo pode e deve ser acompanhado por seus familiares
e pelos recursos assistenciais de seu município de origem.
Infelizmente, este não é um caso isolado. Este tipo de
situação tem-se tornado recorrente, além disso é crescente

procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da

o número de pedidos judiciais para internações de pessoas

imputação de prática de crime previsto no art. 129, §1º, I

com sofrimentos mentais. Tudo indica que o fenômeno do

do CP. Diante disso, foi-lhe aplicada a medida de segurança

consumo compulsivo de drogas e outros sintomas da hiper-

prevista em lei, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

modernidade estão sendo meramente definidos pelos sinais

Após ser submetido à medida de segurança, cumprida

de não identificação das pessoas com as normas propostas

no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o Sr. X é

pela coletividade. De acordo com Viganò, atualmente para

rejeitado por seus familiares. Por tal motivo ele é transferi-

se ter uma existência não é mais suficiente ter um corpo sa-

do, por determinação judicial, ao HEAC – Hospital Estadual

dio, uma boa relação com o próprio corpo, deve-se também

de Atenção Clínica, antigo Hospital Adauto Botelho, para

ter uma relação com o corpo social, pertencer a uma classe,

dali ser incluído em residência terapêutica. Tudo isso para

a um grupo, e também não perturbar a ordem social.

que o Sr. X pudesse receber tratamento ambulatorial no
posto de saúde mais próximo de sua residência.
Chama atenção o fato do paciente permanecer no
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico após ser

Em síntese, o que Viganò nos diz é que com a modernidade a loucura perde toda a conotação positiva e torna-se
“sofrimento psíquico”. (Viganò, 2010)
Em suas anotações e reflexões acerca da loucura, o escritor Lima Barreto nos fala de seu calvário vivido em suas
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submetido a duas perícias Forense que concluíram que ele
estava, à época, em condições para tratamento ambulatorial. Vale ressaltar que o Laudo Médico Psiquiátrico Forense
para fins de Cessação de Periculosidade aponta “condições
plenas para tratamento ambulatorial, sem tendência para
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EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

LIMA BARRETO, A. H.. Diário do hospício: o cemitério dos vivos. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1993.
Com o advento das lutas pela ampliação dos direitos civis de mulheres, negros e homos-

LIMA BARRETO, A. H.. Diário do hospício: o cemitério dos vivos. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

sexuais, arranjos familiares destoantes do padrão nuclear foram ganhando maior visibilidade, entre eles a monoparentalidade e a homoparentalidade. Acompanhando essas

PAES BARRETO, Francisco. Ensaios de Psicanálise e Saúde Mental. Belo Horizonte: Scriptum Livros, 2010.

transformações sociais, o campo da adoção fez significativos avanços, principalmente no
que tange aos direitos do adotando. Através do levantamento de bases de dados científicas, se faz possível a discussão teórica das transformações nos modelos familiares ao longo do processo histórico, bem como a análise da dialética formada pela Lei Nacional de
Adoção e estas ditas “novas” configurações. Dessarte, o presente artigo objetiva elucidar
a atual conjuntura em termos de jurisprudência e legislação, fornecendo subsídios para
uma atuação mais humanizada de psicólogos, assistentes sociais e operadores de direito.
A partir desta discussão, é possível, então, observar que, ainda que a adoção monoparental seja alvo de controvérsias, esta já possui total respaldo em termos de legislação, o
que não acontece no campo da adoção homoparental, onde é perceptível o processo de
omissão do poder legislativo.
Palavras-Chave: homoparentalidade. monoparentalidade. família. adoção.

Introdução
Durante a maior parte da história da humanidade, o conceito de família foi estritamente formado pelo modelo nuclear,
composto de pai, mãe e filhos. Com as lutas das mulheres, dos negros e dos homossexuais, entre outros, pela ampliação dos
direitos civis e pela cidadania, alguns arranjos familiares destoantes do padrão socialmente imposto foram ganhando visibilidade. Dentre eles, pode-se destacar a monoparentalidade e a homoparentalidade.
No campo da adoção, mudanças significativas ocorreram ao longo do tempo, acompanhando parte das transformações
nos conceitos de infância e família, de uma adoção centrada nos direitos do adotante, nas sociedades mais antigas, a um
processo centrado e visando o bem-estar do adotado. Entretanto, as leis que regulamentam e estabelecem diretrizes para
os processos de adoção no Brasil nem sempre são capazes de abarcar por completo a pluralidade da família contemporânea.
O presente trabalho, realizado a partir de levantamentos em bases de dados científicas, tem como objetivo discutir,
através da análise textual, interpretativa e histórica de periódicos, livros, monografias, e dissertações, as transformações
nos modelos familiares ao longo do processo histórico, bem como analisar a forma como estes modelos se adequam à Lei de
Adoção no Brasil e como esta se adapta às chamadas “novas” configurações familiares, haja visto que estas são compostas
por sujeitos de direitos. Destarte, se faz necessário trazer à tona uma discussão mais ampla acerca destas questões a fim
de elucidar a atual conjuntura em termos de jurisprudência e legislação, tendo como objetivo fornecer subsídios para uma
atuação mais democrática e humanizada de psicólogos, assistentes sociais e operadores de direito.
1.

“Velhas” e “Novas” Configurações Familiares
Para que seja possível realizar uma análise da interlocução entre as “novas” configurações familiares e a Lei Nacional de

Adoção, inicialmente é preciso fazer um apanhado acerca do modo como o conceito de família vem se modificando ao longo
da história. É importante ressaltar, ainda, que o conceito de família pode ser considerado até certo ponto, subjetivo, pois
depende de quem a define, do contexto social, político e familiar em que está inserido (Oliveira & Simionato, 2003).
Friedrich Engels (1982) delimita três grandes estados/períodos, ao analisar as transformações que a cultura sofreu
ao longo do tempo. O Estado Selvagem, infância do gênero humano, seria caracterizado por uma organização familiar
mais aberta, onde todos os homens e mulheres da tribo se relacionam entre si. A Barbárie corresponderia a uma organização familiar mais fechada, centrada no par, ou seja, no casal. Por fim, a Civilização traz consigo uma organização familiar
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FAMÍLIA

monogâmica, com predominância do homem e com objeti-

e discussões é a homoparentalidade. Segundo Zambrano

Para o Fundo das Nações Unidas Para a Infância (UNI-

vo último de procriação e preservação da riqueza através

(2006), o termo “homoparentalidade” foi cunhado na cida-

CEF), a família é entendida enquanto uma instituição que

caracteriza como “um dispositivo de madeira fixado, geral-

da herança (Engels, 1982).

de de Paris pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e

tem por objetivo a reprodução física e social de seus inte-

mente na entrada de um asilo cuidado por religiosos, onde a

Lésbicas (APGL) para nomear a situação na qual pelo menos

grantes através de relações afetivo-sexuais entre membros

pessoa depositava o bebê que enjeitava” (p. 02). Este dispo-

um adulto que se autodesigna homossexual é (ou pretende

por consanguidade e alianças (UNICEF, 2004). O IBGE (Ins-

sitivo era considerado como um “mal menor” em relação ao

ser) pai ou mãe de, no mínimo, uma criança.

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística) define ainda a

infanticídio, comum nas sociedades grega e romana. Entre-

O século XX foi cenário de grandes transforma-

É preciso ressaltar ainda que, apesar da expressão

família como um “conjunto de pessoas ligadas por laços de

tanto, a autora revela ainda que esta prática era percebida

ções na estrutura da família. Ainda hoje, porém,

“novas configurações familiares” ter ficado popularmente

parentesco, dependência doméstica ou normas de convivên-

enquanto um infanticídio “oficial” a longo prazo, haja visto

observamos algumas marcas deixadas pelas suas

conhecida, estes arranjos familiares não podem ser con-

cia, todos residentes na mesma casa” (Farias & Maia, 2009).

que as possibilidades de sobrevivência da criança eram ex-

origens. Da família romana, por exemplo, temos a

siderados novos de fato. Afinal, muitas destas formas de

Santos e Santos (2008), relatam ainda que “para o

tremamente limitadas por conta das condições de higiene e

autoridade do chefe da família, onde a submissão

organização tem suas origens já nos estágios iniciais do

mundo jurídico existem três significações fundamentais

da esposa e dos filhos ao pai confere ao homem o

desenvolvimento do que hoje conhecemos como família.

para o vocábulo família: a amplíssima, a lata e a restrita”. A

Apenas com o advento do Código Civil Brasileiro,

papel de chefe. Da família medieval perpetua-se o

Entretanto, eram marginais em relação ao padrão nuclear

amplíssima compreende todas e quaisquer pessoas ligadas

datado de 1916, a adoção passou a existir juridicamente,

caráter sacramental do casamento, originado no

socialmente convencionado durante a maior parte da his-

por vínculos de consanguinidade e/ou afinidade. A signifi-

ao passo que este a menciona em seus artigos 368 a 378,

século XVI. Da cultura portuguesa, temos a solida-

tória das civilizações modernas, sendo ignoradas sobre sua

cação lata conceitua família como os cônjuges e sua prole,

mesmo que ainda mantendo como interesse principal a

riedade, o sentimento de sensível ligação afetiva,

existência ou ainda, tratadas como infelizes fatalidades,

bem como os parentes da linha reta ou colateral. Por fim,

garantia dos direitos do adotante, tal qual o direito ro-

abnegação e desprendimento (p. 60).

como no caso de crianças criadas por apenas um de seus ge-

no sentido restrito, a família não compreende apenas as

mano (Mendonça, 2008).

nitores (Ceccarelli, 2007).

pessoas ligadas por matrimônio ou filiação, mas também é

Esta primeira tentativa de regulamentar a questão da

considerada a família monoparental ou unilinear (Santos

adoção no Brasil declarava, entre outras coisas: a) apenas os

& Santos, 2008).

maiores de 50 anos e sem filhos biológicos poderiam adotar;

Rigonatti (2003, citado por Oliveira & Simionato,
2003), afirma que:

Dessarte, é perceptível o fato de que o conceito de família nuclear e a instituição do casamento – intrinsecamente
ligada a este conceito – se modificaram, com o tempo, em
todo o mundo. A expressão maior dessas transformações se
deu em meados das décadas de 1960 e 1970. Com a religião
perdendo força, não conseguindo mais segurar casamentos com relações insatisfatórias, houve um crescimento do
número de separações e divórcios, fazendo da igualdade o
pressuposto básico de muitas relações matrimoniais (Oliveira & Simionato, 2003).
Somadas a essas transformações nas relações, importantes fenômenos e movimentos sociais, como a entrada
das mulheres no mercado de trabalho, sua maior participação na economia familiar, as lutas dos homossexuais e
dos negros por ampliação dos direitos civis, entre outros,
configuraram um novo perfil à família (Wagner, Predebon,
Mosmann e Verza, 2005).
Este novo perfil, caracterizado como “novas configurações familiares”, é definido por Cecarelli (2007) como

Todavia, segundo o autor supracitado, com a visibilidade gerada pelo advento das lutas dos protagonistas destes
“novos” arranjos familiares pela ampliação de seus direitos
civis, começaram a surgir questões que interpelariam todo

normatização foram criadas de modo a favorecer os interesses de uma classe dominante que há tempos se opõe à
uma livre expressão da sexualidade e a uma vivência livre
da composição familiar. A dependência da mulher em relação ao homem, bem como a influência da religião e os acordos econômicos tiveram papel essencial na manutenção do
poder nas relações humanas, especialmente em se tratando
das relações afetivas e sexuais (Farias & Maia, 2009).
Pode-se perceber, ainda, que a família moderna traz
consigo uma relação de individualidade entre seus membros muito maior que nas sociedades mais antigas (Singly, 2007). Sobre a família moderna, Oliveira & Simionato
(2003), citando Singly (2000), destacam:

“formas de ligação afetiva entre sujeitos onde existe, ou

2.

Histórico da Adoção
A instituição da adoção tem origem oriental, nas ci-

dades-estado da Grécia Antiga, mais especificamente nos
Códigos de Manu e Hamurabi. Neste momento histórico,
era função do adotado zelar pelos interesses dos adotantes
embasados em interesses religiosos e direitos de sucessão
(Mendonça, 2008).
Segundo a autora supracitada, as civilizações que tomavam para si o Código de Direito Romano, ainda visando os
direitos do adotante em detrimento dos direitos do adotado, procuravam um sucessor preferencialmente adulto com
o objetivo de solucionar questões de caráter patrimonial.
Neste caso, os pais adotivos, que usualmente eram detentores de títulos de nobreza, visando em sua maior parte a
transmissão destes títulos e heranças, recebiam um certificado de adoção e o registro familiar de origem do adotado

Essa família caracteriza-se como um grupo regu-

seria anulado, com o intuito da transmissão do nome fami-

padrões tradicionais: famílias monoparentais, homoparen-

lado pelo amor, no qual os adultos estão a serviço

liar do adotante (Mendonça, 2008).

tais, adotivas, recompostas, concubinárias, temporárias, de

do grupo e principalmente das crianças.[...] Os mo-

No período da Idade Média, cabia à Igreja o papel de

produções independentes, e tantas outras” (p. 91).

delos familiares contemporâneos seguem a mesma

zelar pelos filhos rejeitados ou órfãos, baseados nos princí-

As famílias monoparentais, também conhecidas como

perspectiva, na medida que a lógica do amor se

pios cristãos de caridade e amor ao próximo. Todavia, estas

“unilaterais”, são assim denominadas por razão da presença

impôs ainda mais: os cônjuges só ficam juntos sob

crianças sofriam com o preconceito da própria instituição

de apenas um dos pais no âmbito familiar, sendo a criança

a condição de se amarem; os pais devem dar ainda

religiosa e de seus fiéis, uma vez que grande parte delas era

descendente, na maioria das vezes, de apenas um parentes-

mais atenção às crianças (p. 59).

oriunda de relações extraconjugais, o que era condenado
pela própria igreja (Mendonça, 2008).

nuclear – pai, mãe e filhos – ao passo que a prole possui

Após todas as transformações pelas quais as diferentes

Já no Brasil, a instituição da adoção surge somente após

convivência apenas com um de seus genitores, por motivo

instituições familiares passaram ao longo do processo histó-

a colonização do território pelos portugueses, haja visto que

de viuvez, divórcio, separação, adoção unilateral, não re-

rico, restam, ainda hoje, diferentes formas de conceituação

não era hábito entre os nativos indígenas o abandono da

conhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção

para o vocábulo família, baseadas em aspectos distintos.

prole. Logo, foram os brancos europeus os primeiros a nor-

independente, etc (Fervença, 2003; Diniz, 2002, citada por

Para o senso comum, a família pode ser definida enquanto

matizar as instituições e comportamentos de assistência a

Santos e Santos, 2008).

grupo de pessoas que possuem laços de parentesco, geral-

menores abandonados (Netto, 2008).

Ainda no campo das chamadas “novas” configurações
familiares, o modelo parental que é maior alvo de polêmicas
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mente vivendo na mesma residência, sendo a família nuclear
tradicional o seu arranjo padrão (Farias & Maia, 2009).
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o adotado; c) ninguém poderia ser adotado por duas pessoas, salvo se fossem marido e mulher; d) o vínculo de adoção

não, uma forma de exercício da parentalidade que foge aos

co. Este arranjo familiar desprende-se do modelo familiar

saúde presentes nestas instituições (Weber, 2000).

b) o adotante deveria ser ao menos 18 anos mais velho que

o tecido social (Ceccarelli, 2007). A exemplo disso, é possível perceber que ao longo da história, diversas formas de

“Rodas dos Enjeitados ou dos Expostos”, que Weber (2000)

poderia ser dissolvido em caso de ingratidão por parte do
adotado ou quando as duas partes assim acordassem; e) os
direitos e deveres do adotado em relação à sua família biológica não seriam removidos por ventura da adoção, exceto pelo pátrio poder, que seria transferido do pai biológico
para o pai adotivo (Lei n. 3.071, 1916).
As mudanças mais expressivas para a regulamentação
do processo de adoção no Brasil só foram ocorrer a partir
da instituição da Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Esta, atualizada posteriormente pela Lei 12.010 de 03 de
Agosto de 2009, configura as diretrizes técnicas, jurídicas e
de políticas públicas para a adoção no país.
Este dispositivo determina, entre outros: a) que a adoção é medida excepcional e irrevogável, devendo ser considerada apenas nos casos em que se esgotaram as possibilidades de manutenção da criança junto à família biológica;
b) que o adotando deve ter, no máximo, 18 anos de idade; c)
que a adoção dá ao adotado a condição de filho do adotante,
possuindo o adotado os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, dos filhos biológicos; d) que podem adotar
os maiores de 18 anos, independente do estado civil; e) que
aqueles que decidirem por adoção conjunta devem ser, indispensavelmente, casados civilmente ou estar em regime
de união estável, comprovada a estabilidade da família; g)
que o adotante precisa ser, ao menos, 16 anos mais velho
que o adotado (Lei n. 12.010, 2009; Lei n. 8.069, 1990).
3.

Adoção Monoparental

A sociedade brasileira adotou, já no século XVIII, o

Inúmeras pesquisas já foram realizadas a fim desmistifi-

modelo de atenção asilar europeu através das chamadas

car a percepção da sociedade acerca da adoção monoparental,
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tendo estas pesquisas argumentações tanto favoráveis quan-

individualidade e expressem sua dinâmica pessoal. Desta

a Constituição Federal e seus princípios, tornando real um

mediante transformações culturais significativas, o con-

to desfavoráveis a este modelo parental. É plenamente reco-

forma, entendendo que a sexualidade se constitui enquanto

verdadeiro Estado Democrático de Direito.

ceito de família vem sofrendo um processo constante de

nhecido que a adoção é caracterizada enquanto um processo

um dos pilares da construção da subjetividade e da persona-

Note-se, então, que a partir da jurisprudência aberta

construção e desconstrução de modo a abarcar cada vez

artificial que não necessita, obrigatoriamente, reproduzir o

lidade do indivíduo, nota-se que o direito à orientação sexu-

aos casais homossexuais para que possam ter reconhecido

mais a pluralidade das relações humanas. Há que se apon-

modelo familiar nuclear (Weber, 2001). Destarte, cabe obser-

al deve estar amparado dentro do princípio da dignidade da

o contrato de união estável, consequentemente, estes mes-

tar, ainda, o fato de que a intrínseca relação entre o con-

var que, ao passo em que o procedimento da adoção ora se

pessoa humana (Chaves, 2012).

mos casais, se assim desejarem, possuem aval da justiça

ceito de família e as idéias religiosas de matrimônio vem

difere, ora se assemelha à constituição familiar tradicional,

Acerca do princípio constitucional de liberdade, pode-

para realizar a conversão deste em casamento civil. Entre-

perdendo força, com o passar do tempo, originando um

logo, este deveria ser tratado de forma mais flexível no que

se afirmar que este diz respeito à privacidade, intimidade

tanto, no que tange à aceitação dos casais homoafetivos em

terreno fértil para o surgimento de configurações familia-

tange à seleção e habilitação dos requerentes pelos serviços

e exercício livre da vida privada. De acordo com Chaves

conjunto nos cadastros de adoções, ainda existem situações

res alternativas ao modelo nuclear tradicional, a exemplo

de adoção oficiais (Owen, 1994, citado por Weber, 2001).

(2012), “poder realizar, sem intervenção de qualquer natu-

em que o magistrado, deparando-se com o pedido em nome

da homoparentalidade e da monoparentalidade.

reza, as próprias escolhas individuais, o próprio projeto de

de ambos os parceiros, indefere a inicial alegando impossi-

No decorrer do trabalho se fizeram perceptíveis,

bilidade jurídica do pedido, não abrindo sequer espaço para

ainda, as modificações que o processo de adoção sofreu

a realização do estudo psicossocial (Chaves, 2012).

a longo de sua história. É imprescindível enfatizar a

Groze (1991), citado por Weber (2001), após realizar
uma revisão de literatura acerca da adoção monoparental,

vida, exercendo-o como melhor convier” (p. 78).

destaca alguns aspectos importantes sobre esta forma de

Por fim, fazendo uma análise do princípio da igualda-

exercício da parentalidade. Entre estes, é possível destacar

de presente na Constituição Federal (1988), é possível per-

Logo, para o enfrentamento da questão da adoção

transformação da adoção enquanto processo que em seus

que, na maioria dos casos de adoção por mães e pais sol-

ceber que este se traduz em conceder tratamento jurídico

por casais homoafetivos, se faz necessário recorrer à Lei

estágios iniciais visava garantir principalmente direitos

teiros, estas são realizadas por mulheres que adotam mais

equivalente àqueles que estejam em situação de igualdade e

12.010/09, que modifica o texto do Estatudo da Criança e

frequentemente crianças mais velhas (adoção tardia). Vale

conceder tratamento jurídico diverso àqueles que se encon-

do Adolescente em seu Art. 42, § 2º, postulando que “para

acrescentar ainda que, segundo o autor supracitado, as fa-

trem em situação de desigualdade, de acordo com a situação

adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam ca-

mílias monoparentais por via da adoção tendem a ser tão

de desigualdade em que se encontram. Assim, é possível

sados ou mantenham união estável, comprovada a estabili-

afetivas e viáveis quanto as famílias tradicionais, enfatizando ainda o fato de que um adulto solteiro, por não estar envolvido em um relacionamento marital, pode possuir
maior disponibilidade para o despendimento de afeição e
atenção para com crianças que tenham sérios prejuízos em
sua história de vida (Groze, 1991, citado por Weber, 2001).
Assim, para se adequar a estes casos, a Lei 12.010/09 define um conceito de família mais adequado à realidade atual,
viabilizando a adoção por maiores de 18 anos, independente
do estado civil, desde que respeitando a diferença de idade
mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. Destarte,
esta compreende que a capacidade de proporcionar à criança adotada um lar equilibrado e digno, bem como todos os
recursos para seu desenvolvimento biopsicossocial saudável,
independe do estado civil do adotante. Neste sentido, não
se diferencia a avaliação de casais ou pessoas solteiras em
processo de habilitação para a adoção. Em ambos os casos,
é necessário se investigar as motivações que levam os habilitandos a se decidirem por esta forma de exercício da parentalidade e o lugar que a criança a ser adotada ocupa no imaginário dos requerentes (Barboza et al, 2011; Levy, 2005).
4.

Adoção Homoparental

realizar uma interlocução entre este princípio e os direi-

dade da família” (itálico nosso). Fica evidenciado que, então,

tos dos pares homoafetivos no que tange a um tratamento

a partir do julgamento da ADI 4.277 pelo STF, que a adoção

jurídico igualitário entre heterossexuais e homossexuais,
viabilizando a igualdade formal, a tolerância e o respeito à
diversidade sexual (Chaves, 2012).
Entretanto, é preciso ressaltar que, quando se trata do
direito à entidade familiar, a Constituição Federal (1988)
limita-se a tutelar apenas relações constituídas entre um
homem e uma mulher. Assim, Dias (1997) afirma que “melhor que não tivesse previsto essa limitação, pois o afeto,
por mais que não se queira ver, não tem como pressuposto a
diversidade de sexos” (p. 293).
É preciso frisar, assim, que estes arranjos familiares
compostos por casais do mesmo sexo ainda não possuem
respaldo do poder legislativo brasileiro, haja visto a abertura que a Constituição Federal dá a interpretações diversas e
a inexistência de legislação específica sobre o assunto. Entretanto, no dia 05 de Maio de 2011, o Supremo Tribunal
Federal (STF) julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 132, reconhecendo a união homoafetiva enquanto entidade familiar, decorrendo dela todos
os direitos e deveres possuídos pela união heteroafetiva.
Assim, com a identificação de todos os pressupostos legais
para a configuração da união estável, configurada enquanto

O Brasil, enquanto um Estado Democrático de Di-

convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de

reito, tem em sua Carta Magna o asseguramento dos

formar uma família, fica instituído que casais homoafetivos

direitos, garantias e liberdades fundamentais de seus

possuem a capacidade de formar uniões estáveis, usufruin-

cidadãos. Portanto, esta se estabelece enquanto primeiro

do de todos os direitos e deveres decorrentes do exercício do

recurso quando da análise da legislação e jurisprudência

amor (Silva, 2011, citado por Chaves, 2012).

acerca da adoção por pares homossexuais, tendo como

Vale ressaltar ainda que, para Chaves (2012) “o even-

base os princípios da liberdade, igualdade e dignidade da

tual ativismo judicial se justifica pela absoluta omissão e

pessoa humana (Chaves, 2012).

indolência – para não dizer acovardamento – do Legislativo

homoparental deve passar, automaticamente, a ser tutelada
pelo ordenamento jurídico brasileiro.
É mister salientar, por fim, que inúmeros estudos foram e estão sendo realizados em todo o mundo acerca do
desenvolvimento psicossocial de crianças que estão inseridas em famílias homoparentais. As principais questões que
envolvem esta temática dizem respeito à influência que a
orientação sexual dos pais/mães teria sobre as crianças, à
possibilidade da ocorrência de abusos sexuais dentro do
âmbito familiar, bem como à limitação das referências de
gênero que a criança possa ter (Farias & Maia, 2009). Entretanto, é possível observar que os resultados destas pesquisas apontam para um desenvolvimento biopsicossocial
absolutamente saudável nestas crianças, sem qualquer relação entre a orientação sexual dos pais e a ocorrência de abusos sexuais (Farias & Maia, 2009). Vale ressaltar que muitas
destas hipóteses, como a possibilidade de abusos sexuais e
de influência sob a orientação sexual da criança estão estritamente ligadas à concepção patologizante religiosa e
médica dos séculos XIX e X X.
Assim, pode-se observar que já não existem quaisquer
óbices legais, sociais ou psíquicos para a adoção de crianças
e adolescentes por casais homoparentais. Contudo, dentro
da esfera judiciária, ainda hoje encontramos profissionais
que, não comprometidos integralmente com princípios éticos e constitucionais, exibem total desconhecimento tanto
da jurisprudência e legislação relacionada a esta temática,
quanto das recentes pesquisas acerca da homoparentalidade pela via da adoção (Farias & Maia, 2009).
Considerações Finais

em relação às questões concernentes à homoafetividade”

humana, pode-se entender que este garante o direito do

(p. 245). Assim, há que se julgar a decisão proferida pelo

indivíduo de não ser instrumentalizado, coisificado ou

Supremo Tribunal Federal como sendo absolutamente legí-

Cumpre observar, a partir da análise da discussão te-

descartado em virtude de características que lhe concedam

tima em seu aspecto jurídico-constitucional, prestigiando

órica apresentada, que durante todo o processo histórico,
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biopsicossocial do adotado.
O que é possível perceber, acerca da forma com que as
“novas” configurações familiares são tratadas pela lei brasileira e, consequentemente, pela lei de adoção, é que a justiça
brasileira, tem feito avanços substanciais na direção de um
conceito de família mais abrangente e cada vez menos baseado em preconceitos, dogmas religiosos e interesses de uma
classe dominante.
Vale ressaltar que, com base na bibliografia pesquisada, ainda que cercada de mitos e preconceitos, o campo da
adoção monoparental fez significativos avanços ao longo
dos anos, sendo atualmente garantido este direito a todas
e todos aqueles que desejarem formar laços de filiação pela
via da adoção que se encaixem neste modelo parental.
Já no campo da adoção homoparental, é possível concluir, a partir desta análise textual, que a dificuldade maior
em relação à adoção de crianças e adolescentes por casais
homoafetivos não se encontra de fato na legislação específica que regulamenta estes procedimentos dentro da esfera
judiciária, mas sim no reconhecimento constitucional destes grupos enquanto entidades familiares. Neste sentido
percebe-se que as leis, que deveriam se adequar à nova realidade social, são vistas enquanto unidades adequadoras,
sendo utilizadas não a partir de si mesmas, mas a partir de
suas “brechas”.
O que se espera é que, com a realização do levantamento da interlocução entre os modelos familiares destoantes
do padrão nuclear e a Lei Nacional de Adoção (Lei 12.010,
2009), seja possível traçar estratégias a fim de respaldar
uma atuação mais democrática e humanizada de todos os
agentes operadores dos procedimentos de adoção, sejam
estes psicólogos, assistentes sociais ou operadores de direito, em uma esfera micro, ou mesmo legisladores, em uma
esfera macro. Apenas dessa forma seria possível promover
devidamente os direitos das famílias homoparentais e mo-

5.

De acordo com o princípio da dignidade da pessoa
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de sucessão para o adotante para um processo voltado integralmente à garantia de direitos e visando o bem-estar

noparentais embasados nos princípios constitucionais de
liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana.
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INTRODUÇÃO
A família, assim como outras instituições da sociedade, tem evoluído ao longo dos tempos, apresentando-se hodiernamente sob novas concepções e formatos em contraposição ao consagrado modelo de família patriarcal, mormente no que
diz respeito a suas finalidades, composição e papéis assumidos pelos pais e pelas mães.
Dentre as formas de constituição da entidade familiar, merece destaque o clássico instituto do casamento, que,
nos dias atuais, ainda figura como a grande pedra angular de origem das famílias, em que pese a formação da unidade familiar se dar também por meio da União Estável, da Monoparentalidade e das polêmicas Uniões Homoafetivas.
Fato é que a família, em decorrência de seu fundamental e indiscutível papel dentro da sociedade, por consistir
em arcabouço de formação da pessoa humana, merece e, portanto, goza de especial proteção do Estado, que se dota de medidas voltadas à regulação, proteção, manutenção e eventual dissolução da unidade familiar, bem como à proteção do interesse
de seus membros, merecendo importante destaque tanto em nossa Constituição Federal quanto em nosso Código Civil.
A proteção estatal destinada à instituição familiar infere-se dentre outros aspectos, na regulação do exercício
do poder familiar. Desta forma, segundo o entendimento dos professores Fábio Vieira Figueiredo e Georgios Alexandridis,
em sua obra intitulada Alienação Parental: “Os pais servem de guia para o desenvolvimento e orientação da vida do menor,
desde o seu nascimento até o atingimento da maioridade civil.” Assim:
O exercício do poder familiar compete a ambos os pais, o que se mostra perceptível quando a família está lastreada
com base no casamento ou na união estável; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá de forma exclusiva, como ocorre na família monoparental (FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2011, p. 14).

1 Advogada. Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pelo Centro Universitário de Araras – UNAR em parceria com Ideal Educacional e Complexo Jurídico Damásio
de Jesus. Aluna Especial do Mestrado em Direito Processual Civil da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. E-mail: dutraap@hotmail.com.
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Impende salientar que no mesmo compasso em que a
família moderna se diversificou, intensificaram-se também

FAMÍLIA: CONCEITO; TRATAMENTO QUE LHE É DISPENSADO PELO ESTADO E PODER FAMILIAR.

FAMÍLIA

Acerca da Família, assim dispõe o insigne Caio Mário
da Silva Pereira: 

ções intrínsecas oriundas do desenvolvimento
das ciências, da tecnologia e dos costumes, a
partir dos quais a legislação amplia seu caráter

as separações e divórcios, cuja estatística tem aumentado a
cada dia, o que muito se deve à banalização dos sentimen-

A instituição familiar é reconhecida como a base da so-

Durante séculos, fora ela um organismo extenso e

protetivo, obedecendo a uma realidade prática,

tos e à intolerância nos relacionamentos humanos, cada vez

ciedade. É nela que o indivíduo tem os primeiros contatos

hierarquizado; mas, sob a influência da lei da evo-

contemporânea, que traduz o novo perfil que

mais galgados na superficialidade que a vida moderna acaba

com o outro, o que proporcionará aprendizado e contribuirá

lução, retraiu-se, para se limitar aos pais e filhos.

a família tem assumido atualmente, eviden-

impondo, o que fatalmente leva à inversão de valores e à insubsistência da relação.
Ocorre que esses rompimentos - por vezes traumáticos
– não envolvem somente os consortes, mas também os frutos da relação havida, quais sejam, os filhos, estes que, não
raras vezes, são os que mais sofrem com a nova realidade
que lhes é apresentada e imposta por seus genitores, realidade essa que se não for bem conduzida por aqueles que
detêm a responsabilidade de fazê-lo, pode ser a causa de
irreversíveis traumas que se manifestarão em diversos aspectos da vida destes filhos, cujas sequelas inevitavelmente
levarão consigo pelo resto de suas vidas.
Não bastasse o sofrimento advindo da ruptura da unidade familiar, que implica em mudanças de rotina para todos os membros da família, muitos são os casos nos quais
um dos genitores - geralmente aquele que passa a deter a
guarda unilateral dos filhos - por meio de uma atitude extremamente egoísta - impensada ou não - busca a todo custo
afastar os filhos do outro genitor, arraigando-lhes os mesmos sentimentos negativos que detêm para com aquele.
Neste cenário surge a alienação parental como uma
grave consequência do rompimento do vínculo conjugal,
mormente na vida dos filhos, que acabam se tornando instrumentos; brinquedinhos; fantoches na mão do genitor
alienador, que os manipula ao seu bel prazer em detrimento
do outro cônjuge, cujo fenômeno este artigo científico objetiva analisar sob o enfoque jurídico.
Imperioso destacar que essa interferência lesiva na
formação psicológica da criança ou do adolescente, para
que repudie o genitor ou para prejudicar a mantença dos
vínculos e laços afetivos para com o mesmo, pode tanto
ser promovida por um dos genitores, quanto pela ação dos
avós, ou mesmo pela ação daqueles que tenham a criança
ou adolescente sob sua companhia
Ademais, a análise do assunto sob a ótica jurídica se
justifica em decorrência da alienação parental se apresentar
como um problema advindo do rompimento do vínculo conjugal, sendo de extrema importância a análise de como os
institutos jurídicos a tem abordado e trabalhado para coibir
sua prática e suas sequelas na vida dos envolvidos.

ciando a primazia do indivíduo nas relações

para o desenvolvimento de sua personalidade. A família é
formada por uma série de liames capazes de manter seus

Reduzida numericamente, porém mais rica de

membros unidos materialmente, reciprocamente e moral-

consequências, é a família considerada em rela-

mente durante toda uma vida, o que também permanece

ção: a) ao princípio da autoridade; b) aos efeitos

nas sucessivas gerações.

sucessórios e alimentares; c) às implicações fis-

A família é conceituada de forma distinta pelo Direito,

cais e previdenciárias.

pela Sociologia e pela Antropologia, de maneira que o Direito a conceitua sob dois pontos de vista, a saber, conceito
amplo e conceito restrito.
Segundo preleciona Sílvio de Salvo Venosa: “Importa
considerar a família em conceito amplo, como parentesco,
ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico
de natureza familiar (...) em conceito restrito, família compreende o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o
pátrio poder (...)”. Assim:

Na verdade, em senso estrito, a família se restringe
ao grupo formado pelos pais e filhos. Aí se exerce
a autoridade paterna e materna, participação na
criação e educação, orientação para a vida profissional, disciplina do espírito, aquisição dos bons e
maus hábitos influentes na projeção social do indivíduo. Aí se pratica e desenvolve em mais alto grau
o princípio da solidariedade doméstica e cooperação recíproca (PEREIRA, 2006, p. 3 e 4).

Como regra geral, porém, o Direito Civil moderno
apresenta uma definição mais restrita, considerando membros da família as pessoas unidas por
relação conjugal ou de parentesco. As várias legislações definem, por sua vez, o âmbito do parentesco.
O direito de família estuda, em síntese, as relações
das pessoas unidas pelo matrimônio, bem como
daqueles que convivem em uniões sem casamento;
dos filhos e das relações destes com os pais, da sua
proteção por meio da tutela e da proteção dos incapazes por meio da curatela.

Dada a importância da família para a sociedade, goza
a mesma de especial proteção do Estado, que busca regulá-la, protegê-la, mantê-la e gerir a eventual dissolução de
sua unidade, de forma a proteger o interesse de seus membros, razão pela qual é contemplada com importante destaque tanto em nossa Constituição Federal quanto em nosso
Código Civil, em que pese a intervenção estatal pareça, aos
olhos de muitos, um tanto quanto invasiva, por regulamentar algo que, em se tratando da organização familiar, já existia antes mesmo da formação do Estado.
É este o entendimento do professor João Batista Villela,

Dentro do campo legal, há normas que tratam,

materializado no artigo intitulado Repensando o Direito de

portanto, das relações pessoais entre os familia-

Família, segundo o qual o Estado deveria se limitar a regu-

res, bem como das relações patrimoniais, bem

lar, em âmbito de família, apenas e tão somente a proteção

como de relações assistenciais entre os membros

dos filhos menores e a adequada liquidação de um eventual

da família. O direito de família possui forte con-

patrimônio que se tenha formado.

familiares, o valor da afetividade, o respeito
à dignidade da pessoa humana e seus direitos
fundamentais (MALUF, 2010, p. 11).
Feitas essas breves considerações acerca da família e
do tratamento a ela dispensado pela autoridade estatal, imperioso destacar a questão do exercício do poder familiar.
Temos que o exercício do poder familiar compete a ambos
os pais, e, em faltando um, o outro o exercerá com exclusividade de maneira que:
Independente da família formada, fato é que, apesar de não ser um dever dela decorrente, mostra-se
natural a busca pela sua perpetuação, por intermédio da procriação ou pela adoção, fazendo, assim,
ampliar a família com a chegada do filho, que merece adequada e efetiva proteção, sendo necessária
a regulação da relação estabelecida entre os pais e
seus filhos, por meio do chamado poder familiar.
Importante frisar que um dos principais objetivos
a serem alcançados por intermédio do exercício
do poder familiar é o desenvolvimento sadio e
adequado do menor por meio de uma adequada
formação, tanto do ponto de vista da educação
formal obtida na escola como, também, da formação humana obtida em todos os grupos sociais que
a criança ou adolescente participa, notadamente
do seio familiar (FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS,
2011, p. 12 e 14).
Enquanto que unidos pelos laços conjugais ou convi-

teúdo moral e ético. As relações patrimoniais

Fato é que a entidade familiar é regulada tanto pela

venciais, os pais exercem conjuntamente o poder familiar,

nele contidas são secundárias, pois são absolu-

Igreja quanto pelo Estado, estes que, segundo Villela: “es-

de forma a ordenar a família na educação e orientação dos

tamente dependentes da compreensão ética e

tenderam seus braços sobre a família e a reconduziram para

filhos, preparando-os para a vida adulta, cujo exercício se

moral da família. O casamento ainda é o centro

os seus quadros, impondo-lhe regras, redesenhando-lhe o

mantém em conjunto, ainda que se processe a dissolução da

gravitador do direito de família, embora as uni-

perfil e submetendo-a a um preordenamento transcenden-

unidade familiar.

ões sem casamento tenham recebido parcela im-

tal.” (VILLELA, 1999, p. 1).

A metodologia de pesquisa a ser utilizada neste artigo

portante dos julgados nos tribunais, nas últimas

Invasiva ou não, a regulação estatal da entidade fa-

de revisão será a pesquisa bibliográfica, através das refle-

décadas, o que se refletiu rapidamente na legisla-

miliar a nosso ver é absolutamente necessária, mormente

xões de especialistas nas áreas relacionadas ao tema, ana-

ção (VENOSA, 2006, p. 1 e 2).

ante a evolução da sociedade, acompanhada pela evolução
familiar que assumiu novas roupagens, novas concepções e

lisando a evolução histórica da família; sua conceituação; o
rompimento do vínculo conjugal e as sequelas da prática da

Sabemos que a concepção de “família” evoluiu muito

alienação parental na vida dos alienados, destacando as so-

ao longo dos tempos, desde a família primitiva, passan-

formatos, os quais de fato, demandam normatização.
Ademais, segundo Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf:

A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL; A GUARDA
DOS FILHOS E A ALIENAÇÃO PARENTAL.
Conforme vimos, a família evoluiu; se ampliou e se restringiu e, nesta esteira, o pai, que no clássico modelo de família patriarcal se limitava a trabalhar para prover o sustento
da prole, passou a dividir mais intensamente e participati-

luções apontadas pela legislação brasileira para o problema

do pelo modelo patriarcal e chegando à família tal como

e a eficácia destas nos casos concretos, visando à proteção

a temos hoje, esta que não raras vezes se apresenta sob

da integridade psíquica dos filhos, em respeito ao princípio

novos formatos, dos quais podemos citar a família mono-

Numa ótica evolucionista, podemos concluir

sustento, quanto as responsabilidades diretas no cuidado e

do melhor interesse do menor.

parental e a homoafetiva.

que o conceito de família sofreu grandes altera-

educação dos filhos, passando a participar mais ativamente
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deste processo, desenvolvendo o princípio da solidariedade

rio se faz que essa definição seja sempre fundada no melhor

vingança, tenta a todo custo afastar o ex-cônjuge ou ex-con-

nação Parental – SAP, conforme assinalado pela professora

doméstica e cooperação recíproca citados acima.

interesse do menor, de maneira que, assim como dispõe

sorte de sua prole, manipulando os filhos e os programando

Priscila Corrêa da Fonseca, citada por Figueiredo e Alexan-

Como já vimos, a reciprocidade, seja entre cônjuges,

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ao fixar as

para execrá-lo e, por meio dessas atitudes, banirem-no do

dridis, como seja: “A alienação parental é o afastamento do

seja entre conviventes, também pode ser observada quanto

diretrizes de proteção integral à criança e ao adolescente,

convívio com os mesmos, destruindo assim o vínculo afeti-

filho de um dos genitores, provocado pelo outro, via de re-

ao exercício do poder familiar, sendo que:

disciplinando a questão da guarda em seus artigos 33 a 35,

vo até então havido e que é extremamente necessário para a

gra, o titular da custódia. A síndrome, por seu turno, diz

é importante que também a guarda prevista no Código Civil

formação da criança e do adolescente. Assim:

respeito às sequelas emocionais e comportamentais de que
vem a padecer a criança vítima daquele alijamento.” (FON-

Enquanto os filhos forem menores, ou seja, não

seja aplicada de forma a garantir o pleno desenvolvimento

tenham atingido a capacidade civil plena, estarão

dos mesmos, ainda que diante do rompimento do vínculo

Muitas vezes, um dos genitores implanta na pessoa

sujeitos ao poder familiar que impõe aos pais os

até então existente entre seus pais.

do filho falsas idéias e memórias com relação ao

A prática na qual incorre o alienador interfere no psi-

outro, gerando, assim, uma busca em afastá-lo do

cológico da criança ou adolescente, causando-lhe confusão

convívio social, como forma de puni-lo, de se vin-

de sentimentos, que acaba destruindo os laços de afetivi-

deveres, nos termos do art. 1.634 do Código Civil,

Neste sentido, Figueiredo e Alexandridis entendem que:

de forma ampla a defesa de seus interesses, tanto

SECA in FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2011, p. 43 e 44).

sobre o prisma da educação e criação, tendo-os para

Diante do atendimento a este preceito, devemos

gar, ou mesmo com o intuito falso de supostamente

dade, e, ainda que ame o genitor que não detém sua guar-

tanto em sua companhia e guarda (FIGUEIREDO;

analisar a questão da guarda do menor e do direito

proteger o filho menor como se o mal causado ao

da, acaba se afastando.

ALEXANDRIDIS, 2011, p. 12).

convivencial estabelecido em razão da ruptura da

genitor fosse se repetir ao filho.

família. É necessário que a guarda seja estabelecida
Ocorre que são cada vez mais frequentes em nossa

de maneira a resguardar tanto quanto se possa as

Tal situação constitui o chamado fenômeno da

sociedade os casos de rompimento dos vínculos, sejam

vertentes do desenvolvimento da personalidade dos

alienação parental, que sempre existiu em nos-

eles conjugais ou mesmo convivenciais, e, em que pese o

filhos, de modo que sejam salvaguardados seus di-

sa sociedade, sem uma proteção legal específica,

despreparo psíquico dos consortes para lidarem com tal

reitos fundamentais, humanos e de personalidade.

contudo, apesar dessa lacuna aparente, o ordenamento civilista já possibilitava a sua proteção por

ruptura, tais vínculos infelizmente, se mostram cada

Segundo Ana Surany Martins Costa, em seu artigo intitulado Quero te amar mas não devo [...] algumas atitudes do
alienador podem configurar de forma mais branda, a ocorrência da alienação parental, as quais, fazendo a criança se
sentir diminuída e desvalorizada pelo genitor não-guardião, pouco a pouco destroem a afetividade e admiração
para com aquele, senão vejamos:

Antes da dissolução do casamento, a guarda im-

intermédio da perda do poder familiar do pai ou

Independente de questões técnicas atinentes à dissolu-

plicitamente está sendo exercida por ambos os

da mãe que pratica atos contrários à moral e aos

Esquecer de informar compromisso da criança em

ção do vínculo estabelecido pelo casamento, ocorre que, se

pais com relação aos seus filhos menores, exercício

bons costumes (inciso III do art. 1.638 do CC), ou,

que a presença da outra parte seria importante;

para o casal é tão difícil lidar com a nova situação pós-sepa-

este que se dá por meio do poder familiar, contu-

ainda, praticar de forma reiterada falta com os de-

Esquecer de informar sobre consultas médicas e

ração, quanto mais o é quando a união gerou filhos, casos

do, quando ocorre a dissolução do casamento, quer

veres inerentes ao poder familiar, notadamente a

reuniões escolares; Esquecer de avisar sobre festas

em que o rompimento é ainda mais traumático, mormente

seja pela separação de fato ou pelo divórcio (no

direção da criação e a educação dos filhos meno-

escolares; Esquecer de dar recados deixados pelo

em decorrência do despreparo dos genitores em não saber

caso do casamento), mostra-se necessário definir a

res (inciso IV do art. 1.63, combinado com o art.

como bem lidar com a situação, quando então muitas vezes,

quem incumbirá o exercício da guarda, cabendo ao

1.637, ambos do CC) (FIGUEIREDO; ALEXAN-

acabam transferindo aos filhos todas as frustrações e de-

outro o direito de visitas (direito convivencial) ou

DRIDIS, 2011, p. 43 e 44).

cepções havidas do convívio com o outro.

se a guarda será exercida de forma compartilhada

vez mais descartáveis.

Sobre o tema, Analícia Martins de Sousa pontua que:

(FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2011, p. 38 e 39).

Eis a configuração da alienação parental e suas consequências na vida dos alienados, cuja sintomática o psiquiatra americano Richard Gardner - citado por Maria Berenice

É consenso na literatura sobre separação e guarda

Em prol do desenvolvimento dos filhos menores, cuja

de filhos que o divórcio é, com frequência, um pro-

personalidade ainda está em desenvolvimento, necessário

cesso doloroso que envolve toda a família, podendo

se faz que a relação afetiva dos mesmos para com seus geni-

trazer mudanças para o exercício dos papéis paren-

tores seja mantida, ainda que o vínculo entre seus pais te-

tais, bem como sérias consequências para as rela-

nha se tornado insustentável e culmine com sua dissolução.

ções entre pais e filhos. Portanto, a dissolução do

Ademais, em se tratando da guarda dos filhos, não po-

casamento revela-se como fenômeno complexo, em

demos olvidar ainda as hipóteses em que a família sequer

que diferentes questões encontram-se entrelaça-

se constitui, como quando o nascimento do filho decorre

das. É importante que se priorize medidas (...) que

de gravidez não planejada, seja durante o namoro, seja de-

O leitor deverá compreender a Síndrome da

visam favorecer o diálogo no grupamento familiar,

corrente de relacionamento eventual entre seus pais, sem

Alienação Parental como uma patologia jurídica

ao mesmo tempo que promovem o respeito aos di-

que tenha havido a formação de qualquer vínculo entre os

caracterizada pelo exercício abusivo do direito

reitos de pais, mães e filhos na família pós-divórcio

mesmos, apenas um descompromissado relacionamento

de guarda. A vítima maior é a criança ou adoles-

(SOUSA, 2010, p. 48).

sexual, por exemplo. Nesses casos, também não se pode

cente que passa a ser também carrasco de quem

privar o menor ou o genitor que não detém a guarda, da

ama, vivendo uma contradição de sentimentos

formação de laços afetivos entre eles, o que se garante pela

até chegar ao rompimento do vínculo de afeto.

convivência um com o outro.

Através da distorção da realidade (processo de

Fato é que quando um casal se separa, uma das primeiras definições – seja pela conciliação entre os mesmos, seja

Dias em seu artigo intitulado Síndrome da Alienação Parental, o que é isso? – denomina de “Síndrome de Alienação Parental”, conceituando-a como sendo “programar uma criança para que odeie seu genitor sem qualquer justificativa.”
(GARDNER in DIAS, 2006). Corroborando essa visão, assim
entende Marcos Duarte:

pela imposição da autoridade estatal – é a de quem será o

Neste sentido, imperioso destacar o que muitas vezes

morte inventada ou implantação de falsas me-

detentor da guarda, cabendo ao outro a visitação periódica

vinha ocorrendo no clássico modelo de guarda admitido em

mórias), o filho percebe um dos pais totalmente

para manutenção do vínculo com os filhos, liame este con-

nosso ordenamento jurídico: o da guarda unilateral.

bom e perfeito (alienador) e o outro totalmente
mau (DUARTE, 2009, sp).

sagrado em nosso Código Civil em seu artigo 1.579 ao afir-

Não raras vezes, o detentor da guarda unilateral dos

mar que “o divórcio não modificará os direitos e deveres dos

filhos exerce o poder familiar de forma inadequada e - por

pais em relação aos filhos”. (CCB/2002).

uma série de motivos, com destaque para a irresignação

A literatura sobre o tema nos esclarece que alienação

pelo fim do relacionamento - nutrido por sentimento de

parental não deve ser confundida com a Síndrome da Alie-

Ao definir a quem caberá a guarda dos filhos, necessá-
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outro genitor; Fazer comentários inocentes, pejorativos, sobre o outro genitor; Mencionar que o
outro se esqueceu de comparecer às festas, compromissos, consultas, competições. E que convenientemente se esqueceu de avisar; Criar programas incríveis para os dias em que o menor deverá visitar
o genitor; Telefonar incessantemente durante o
período de visitação; Pedir que a criança telefone
durante todo o período de visitação; Dizer como
se sente abandonado e solitário durante o período
que o menor está com o outro genitor; Determinar
que tipo de programa o genitor poderá ou não fazer
com o menor (COSTA, 2010, sp).
Em casos mais graves, o alienador chega ao ponto de
formular falsa denúncia de abuso sexual, chegando ao
ponto de induzir o filho a fazer afirmações que pareçam
verdade acerca do trato que o genitor não guardião tem
para com o mesmo, conforme caso narrado por Glícia
Barbosa de Matos Brasil, citado por Wesley Gomes Monteiro, em seu artigo intitulado: O rompimento conjugal e
suas consequências jurídicas:
(...) Casos reais: uma menina, filha de pais separados, por decisão judicial vive sob a guarda materna e convive com o pai nos finais de semana. O pai
usualmente dá banho na filha. A criança chega na
casa da mãe contando sobre o banho, dizendo que
“papai deu banho e enxugou a perereca” (sic). A
mãe, já com a intenção de interromper o convívio
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paterno até então com pernoite, por razões pessoais (vingança, ciúme, dificuldade de aceitar a separação etc.), começa a dizer para a filha: “Na próxima
vez que papai der banho, não deixe ele enxugar a
sua perereca, pois papai machuca quando enxuga
a perereca” (sic). E repete para a criança muitas
vezes. Em seguida, faz perguntas inadequadas, induzindo a criança a nomear pessoas: “Quem te machucou no banho?” - grava a criança respondendo.
Pronto. Está feito o estrago. Basta levar a gravação
para algum órgão protetivo dos direitos da criança.
E a criança? Bom, além de ser afastada do pai, vai
sendo condicionada (pelo número de vezes que tem
que contar a estória) a acreditar que foi realmente
vítima de abuso. É o que chamamos de implantação
de falsas memórias, que faz parte da sintomatologia da SAP (BRASIL in MONTEIRO, 2010, sp.).

FAMÍLIA

creto está ou não havendo alienação parental. Neste senti-

casos de definição da guarda, ainda que não haja acordo en-

que esteja ocorrendo e agir, de forma correta, para que as

do, Figueiredo e Alexandridis entendem que:

tre os genitores, devendo a hipótese de compartilhamento

consequências sejam minimizadas.

da guarda ser excluída apenas em casos excepcionais, nos
A gravidade da situação posta no Poder Judiciário

termos da nova redação do § 2º do art. 1.584 do CC/2002.

Necessário é que tanto os profissionais do Direito,
quanto os pais e demais profissionais que se deparam com

frente à alienação parental faz com que o juiz tenha

Vê-se cristalinamente que o referido instituto possui

o tema se conscientizem de que a alienação parental existe

a necessidade de promover o desenvolvimento do

também o condão de impedir a prática da alienação parental, pois, há de se considerar que em se tratando de guar-

e pode surgir quando do rompimento de qualquer relação

processo mediante grande cautela, na medida em
que se torna por demais difícil a caracterização do

da unilateral, há muito mais chance de que o ex-cônjuge

desvio prejudicial promovido pelo alienador, de-

guardião se utilize do filho como instrumento de vingança

vendo, assim, valer-se de estudo multidisciplinar,

e chantagem para com o ex-cônjuge não-guardião, ocorrên-

apoiado em seus auxiliares, para a realização de

cias que se tornam mais difíceis quando a guarda é com-

perícia a fim de constatar de forma mais robusta a

partilhada, razão pela qual essa, com a promulgação da Lei

existência da alienação parental. [...]

13.058/2014, passou a ser a regra de definição da guarda, o
que é pela doutrina assim justificado:

Tendo assim a necessidade de apurar a realidade

conjugal, na qual os pais não estejam psicologicamente preparados para agir e acabem por se tornar sujeito ou vítima
– ao lado dos filhos – da atitude alienante do outro consorte
Impende destacar que a busca de esclarecimentos sobre o tema é de grande valia, mormente no momento em
que o Estado tem começado a agir efetivamente com vistas
a coibir a alienação parental, posto que tem buscado mecanismos que, aliados ao trabalho doutrinário e jurisprudencial já existente, busca na implantação e regulamentação

dos fatos, é indispensável a colheita de provas pe-

A guarda compartilhada é caracterizada pela manu-

riciais multidisciplinares, com a participação de

tenção responsável e solidária dos direitos-deveres

Uma situação dessa natureza traz aos filhos consequ-

psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras, a fim

inerentes ao poder familiar, minimizando-se os efei-

ências psicológicas que vão desde a queda no rendimento

de que o juiz – com base em seus estudos, relati-

tos da separação dos pais [...] já que em sendo o poder

escolar até deficiências em sua personalidade, prejudican-

vos à pessoa do menor, bem como do alienador e

familiar exercido conjuntamente, não há que se falar

do-os inclusive no convívio social, mesmo quando chegam à

do alienado – se capacite para que seja possível a

em utilização do menor por um dos genitores como

frágeis sujeitos das atitudes alienantes daqueles que verda-

distinção da alienação parental –firmada pelo de-

instrumento de chantagem e vingança contra o ge-

deiramente deveriam protegê-los: seus pais.
Ao finalizar este estudo, concluímos ainda que dentre as medidas legais hoje disponibilizadas para combater

fase adulta, o que demanda a intervenção do Estado na coibição da prática da alienação parental, com a penalização do

da Guarda Compartilhada e na edição da Lei 12.318/2010,
aplicar de forma efetiva o princípio constitucional do melhor interesse da criança, reforçando as medidas protetivas
já existentes no ECA e na CF/88 com vistas a proteger esses

sejo (consciente ou não) do alienador em separar o

nitor que não convive com o mesmo, situação típica

genitor-alienador, com vistas a proteger o melhor interesse

menor do convívio do alienado, da real presença de

na guarda unilateral ou exclusiva (ALVES, 2010, sp).

das crianças e adolescentes que são tratados como “objetos”

nefastas atitudes promovidas e que merecem que o

nessas situações.

seu causador seja afastado ou mesmo limitado do

A guarda compartilhada se mostra como um importante

a nosso ver, é o instrumento mais eficaz, de maneira que

convívio com o menor (FIGUEIREDO E ALEXAN-

instrumento para impedir a ocorrência da alienação paren-

possibilita à criança e ao adolescente o convívio efetivo com

DRIDIS, 2011, p. 50 e 51).

tal, de maneira que na sua aplicação, é muito mais difícil para

ambos os genitores, mantendo o vínculo afetivo tão neces-

que um dos genitores utilize o filho como instrumento de

sário à formação psíquica dos mesmos.

A LEI 12.318/2010 E A GUARDA COMPARTILHADA
COMO FORMAS DE COIBIR A PRÁTICA DA ALIENAÇÃO PARENTAL.

a prática da alienação parental, a guarda compartilhada,

Referido diploma legal traz ainda um rol de sanções a

chantagem contra o genitor que não convive com o mesmo,

É capital que a recente alteração do capítulo do Código

serem aplicadas ao alienador, dentre as quais, advertência,

conforme ocorre na guarda unilateral, quando em termos de

Civil de 2002 que diz respeito à proteção da pessoa dos filhos,

Tanto a Constituição Federal de 1988, quanto o Estatu-

pagamento de multa, alteração da guarda, fixação do domi-

convivência, somente cabe ao outro o direito de visitas.

promovida pela Lei nº 13.058/2014, que tornou o instituto

to da Criança e do Adolescente consagraram o princípio do

cílio da criança ou do adolescente ou mesmo a suspensão

Assim sendo, temos que a guarda compartilhada nos

da Guarda Compartilhada a regra geral a ser aplicada mes-

melhor interesse da criança e do adolescente, na busca de

da autoridade parental, sendo certo que a Lei 12.318/2010,

casos de dissolução do vínculo conjugal é extremamente

proteger os menores e garantir-lhes o interesse nas deman-

segundo Figueiredo e Alexandridis:

mais vantajosa, de maneira que enquanto promove a convi-

mo nos casos onde não haja acordo entre os genitores, sendo

vência do menor com ambos os genitores, diminui a possibi-

das em que estejam envolvidos.
A regulamentação específica da intervenção do Estado

[...] Traz maior segurança jurídica às partes diante

lidade de ocorrência da alienação parental, sendo certo que,

nos casos de prática da alienação parental adveio da promulga-

da alegação da alienação parental e maior respaldo

neste caso, o princípio do melhor interesse da criança e do

ção da Lei 12.318/2010, que, dispondo sobre referida prática,

para o julgador, que diante da norma tem subsídios

adolescente resta efetivamente resguardado.

trouxe um rol de sanções a serem aplicadas ao alienador, seja

técnicos para efetivar sua aplicação, promovendo

Vê-se que a efetividade de tais medidas jurídicas, sua

ele o pai, a mãe, os avós ou aquele que tenha a criança ou ado-

a colheita das provas necessárias à demonstração

aplicabilidade, viabilidade e eficácia revelam ser as mesmas

lescente sob sua guarda, cujas penalidades podem até mesmo

da ocorrência da alienação parental, de forma a,

importantes instrumentos para coibir a prática da aliena-

chegar à declaração de suspensão da autoridade parental.

diante da sua comprovação, aplicar a solução mais

ção parental, preservando desta feita o melhor interesse dos

adequada que o caso concreto exige (FIGUEIREDO

menores envolvidos nos conflitos familiares, os quais, por

E ALEXANDRIDIS, 2011, p. 86).

sua fragilidade e personalidade ainda em formação, há que

Referida lei define os atos caracterizadores da alienação parental, trazendo um rol exemplificativo dos que

serem protegidos pelo ordenamento jurídico.

a configuram, os quais de fato ferem os direitos fundamentais dos menores, razão pela qual sua prática deve
ser coibida e punida pelo Estado.

um grande instrumento também para o combate à prática
de alienação parental, com vistas ao atendimento do melhor
interesse do menor.
Vê-se também que a aplicação da Lei 12.318/2010
demanda extrema atenção dos profissionais do Direito,
mormente dos magistrados que deverão aplicá-la aos casos
concretos, impondo as sanções ali previstas no combate a
prática da alienação parental, lembrando que para tanto,
deverá contar com o auxílio de uma equipe multidisciplinar
apta a identificar a existência do problema em determinado
caso concreto.

Também neste ínterim, sagrou-se em nosso Ordenamento Jurídico por meio da Lei 11.698/2008 o instituto

descartada apenas em casos excepcionais, se mostra como

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, concluímos que acima de tudo deve
estar o melhor interesse da criança e do adolescente, caben-

No decorrer da apuração da referida prática pelo ma-

da Guarda Compartilhada - que já vinha sendo discutido

gistrado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis de

pelos doutrinadores e aplicado pela jurisprudência dos Tri-

Com a realização deste estudo sobre alienação pa-

proteção à criança e ao adolescente, o mesmo necessita do

bunais – e, mais recentemente teve a expressão e aplicação

rental, analisada sob o enfoque jurídico como sendo uma

auxílio de uma equipe multidisciplinar de profissionais –

regulamentada pela Lei 13.058/2014, com o claro intuito de

grave consequência da dissolução do vínculo conjugal,

do, sobretudo pela proteção de sua integridade e pela plena

psicólogos, assistentes sociais, dentre outros profissionais

torná-lo mais efetivo, com alteração da redação dos artigos

concluímos ser de extrema importância a análise e en-

formação de sua personalidade.

- para que cada qual em sua área do saber contribua para a

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil de 2002, tendo

tendimento acerca da mesma pelos profissionais que com

elucidação dos fatos, na investigação se naquele caso con-

referido instituto se tornado a regra geral a ser aplicada nos

ela lidam, para que seja possível identificar os casos em
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do ao Estado promover a efetiva aplicabilidade dos instrumentos dos quais dispõe para de fato protegê-los, priman-
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INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos, a sociedade civil passou a se preocupar, de forma mais expressiva, com a integridade física e mental
das crianças e adolescentes inseridas no núcleo familiar. Vários temas, hodiernamente, são alvos de debates na doutrina
e na jurisprudência relativos à entidade familiar, tais como: união homoafetiva, união estável, adoção de matriz afetiva,
adoção por casais homossexuais, alienação parental, dentre outros.
Assim, num primeiro momento, pretende-se analisar o dever de afeto e explicar o porquê deste dever ser fundamental
sob o enfoque da proteção à pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.
Logo após, será tratada a questão da alienação parental e os seus efeitos na vida das pessoas com idade inferior a dezoito
anos, analisando a Lei 12.318/10 e a partir da indicação de uma proposta de distinção entre os institutos da alienação parental e da síndrome da alienação parental.
O problema a ser enfrentado busca entender em que medida, num conflito judicial, devem ser impostas condutas aos
pais para minimizar os efeitos da alienação parental nos seus filhos. Por isso, no terceiro momento, busca-se apresentar
algumas considerações acerca da importância da presença de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais diante de conflitos
originados pela alienação parental, uma vez que a alienação se torna difícil de constatar quando o órgão julgador não está
assistido por uma equipe detentora de conhecimentos técnicos e especializados.
Dessa forma, a partir da ideia de que um sujeito de direito é um ser livre e responsável, um titular não só de direitos, mas
também de deveres (DUQUE e PEDRA, 2013, p. 63), o presente estudo propõe a observância de deveres fundamentais que
precisam ser impostos aos pais, por meio do método dialético3.
1- O DEVER FUNDAMENTAL DE AFETO
O dever de afeto tornou-se bastante debatido na última década, especialmente diante da abordagem da constitucionalização das relações familiares, na qual o afeto “[...] através do reconhecimento de institutos jurídicos como a união estável e
a adoção, de matriz afetiva”, faz-se cada vez mais presente nos Tribunais Superiores (SILVA, 2012, p. 206).

1 Doutora e Mestre do programa de pós-graduação stricto sensu em Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Especialista em Direito
Empresarial (FDV). Professora de Direito Civil da graduação e pós-graduação lato sensu da FDV. Advogada e sócia-fundadora do escritório Lyra Duque Advogados. E-mail:
bruna@lyraduque.com.br. Telefone: (27) 3034-8406.
2 Graduanda em Direito da Faculdade de Direito de Vitória. Estagiária do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Ex-monitora da cadeira de Direito Civil II da
Faculdade de Direito de Vitória. E-mail: leticiadleite@gmail.com. Telefone: (27) 99903-1994.
3 Partindo-se da dialética, a relação de contradição se fará presente na compreensão da horizontalidade dos deveres fundamentais e do seu jogo de bilateralidade entre
direitos e deveres no plano constitucional e que atingem as relações familiares.
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O dever de afeto encontra o seu fundamento constitu-

que impõe a todos, com prioridade absoluta, assegurar a

Ainda no artigo 2º da referida Lei encontra-se um rol

De acordo com Jussara Maria Leal de Meirelles (2009,

cional na proteção da pessoa humana. Este princípio, como

estes indivíduos o desenvolvimento completo de sua ca-

exemplificativo das formas como a alienação parental pode

p. 265), “[...] uma das principais diferenças elencadas entre

valor básico do Estado Democrático de Direito, estabelece-

pacidade, em consonância com a proteção de seu direito

ser consumada, os quais pode-se destacar, dentre os incisos,

a Alienação Parental e o Ambiente Familiar Hostil reside no

se na sociedade como uma forma de proteger o indivíduo

mais básico: a sua dignidade.

a realização de campanha desqualificadora da conduta do

fato que o AFH estaria ligado às atitudes e comportamentos”.

de quaisquer ataques, tanto do Estado e da sociedade, como

Considerando que a negativa do afeto, entendido aqui

genitor no exercício da paternidade/maternidade, como a

É de suma importância, portanto, diferenciar a Aliena-

de uma outra pessoa, buscando tutelar a integridade física,

como condutas essenciais a serem observadas pelos pais

apresentação de falsa denúncia contra o genitor alienado,

psíquica e moral dos indivíduos.

ção Parental da Síndrome da Alienação Parental, que, num

nas relações familiares, desconstrói todos esses direitos

dificultar o contato da criança ou do adolescente com o geni-

Sob tal perspectiva, é possível compreender, portan-

fundamentais das crianças e dos adolescentes, cuja efeti-

primeiro olhar, podem parecer sinônimos, mas não são,

tor e dificultar o exercício da autoridade parental.

to, que o princípio da proteção à pessoa humana pode ser

vidade depende do cumprimento dos correspondentes de-

como a seguir será apresentado.

O instituto da alienação parental, na maioria das vezes,

considerado ao mesmo tempo direito e dever fundamen-

veres fundamentais dos pais, pode-se afirmar que há uma

se dá por um rompimento na comunicabilidade dos ex-côn-

tal, uma vez que este impõe limites à sociedade civil em

violação literal do texto constitucional, o que justificaria a

juges, o que faz com que um genitor queira transferir os seus

geral e aos poderes estatais e aos particulares, de forma

atuação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

sentimentos em relação ao outro para os seus descendentes,

a garantir a plena efetivação de direitos e deveres essenciais à própria condição humana.

O direito não tem o condão de impor condutas ao psi-

de forma a afastar o genitor alienado das crianças e dos ado-

quismo humano e não pode obrigar o indivíduo a pensar,

lescentes com o intuito de atingi-lo, sendo a crianças trans-

Como esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite (LEI-

agir ou nutrir sentimentos dessa ou daquela maneira;

formada em um instrumento de vingança5, como destaca

TE, p. 44, 2014), a tutela da pessoa humana “[...] é uma

mas pode corrigir distorções nas relações jurídicas e vin-

qualidade intrínseca de todos os seres humanos que

Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca.

cular os atores sociais ao respeito à norma jurídica (DU-

pressupõe a existência de direitos fundamentais que os

QUE e PEDRA, 2012, p. 18).

protegem contra atos desumanos atentatórios à sua inte-

A alienação parental pode trazer mazelas graves às

2.2- A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL
É comum a aplicação da Alienação Parental, nas manifestações acadêmicas e forenses, como sinônimo da Síndrome da Alienação Parental. No entanto, é primordial estabelecer as suas diferenças, destacando, a priori, que uma é
consequência da outra.

crianças e aos adolescentes que se encontram sob o poder

A Síndrome foi descrita pela primeira vez, no final do sé-

O dever de afeto deve ser considerado um dever fun-

familiar. Por esse motivo, a lei da alienação parental trou-

culo XX, pelo psiquiatra americano Richard Gardner. O seu

damental, na medida em que tal dever se mostra como

pensamento, nas palavras de Fernanda Monteiro de Castro

Assim, para garantia da dignidade humana das pessoas

xe a possibilidade de o juiz determinar diversas sanções,

um limite para que sejam assegurados os direitos básicos

Bhona e Lélio Moura Lourenço (2011, p. 2), revela que:

vulneráveis dentro do ambiente familiar, é essencial asse-

cumuladas ou não, desde uma advertência ou aplicação de

da criança e do adolescente dentro do ambiente familiar,

gurar-lhes a efetiva fruição de todos direitos fundamentais

multa, até a suspensão da autoridade parental, com o intui-

sendo inconstitucional qualquer ato omissivo ou comis-

para que desenvolvam a sua plena capacidade para prática

to de proteger a integridade desses indivíduos.

sivo que implique, sob qualquer ângulo, a negativa do

de atos da vida civil.

cuidado e do amparo a este grupo de vulneráveis, por vio-

gridade física, psíquica e moral”.

Como um dever fundamental explícito, o artigo 227
da Constituição Federal de 19884 dispõe sobre o dever

lação aos preceitos constitucionais de proteção à família,
às crianças e aos adolescentes.

do Estado, da sociedade e da família na proteção da
criança e do adolescente.
Sob a perspectiva de uma proteção integral da criança, abrangendo os aspectos físicos, psíquicos e morais,
parece interpretação lógica que a violação do dever de
afeto viola o artigo supracitado, na medida em que esta
pode provocar o aparecimento de problemas psicológicos
para os envolvidos na relação parental, sendo tais problemas, na maior parte das vezes, de caráter permanente e
irreversível. E é neste ponto que reside o fundamento do
dever de afeto como fundamental.
Tem-se, assim, que os deveres fundamentais são recíprocos aos direitos fundamentais (ou direitos da liberdade),
pois se limitam por estes e se prestam ao mesmo tempo
como garantia para o exercício da liberdade. Um Estado,
portanto, não é concebido apenas de direitos (DUQUE e PE-

2 - A ALIENAÇÃO PARENTAL

definida como uma desordem psiquiátrica, um

do adolescente tornou desnecessária a efetiva comprovação

transtorno no comportamento infantil, fruto da

da alienação parental, pois os meros indícios já são passíveis

ação abusiva de um de seus genitores. A crian-

de aplicação das sanções estabelecidas pelo legislador, ad-

ça vítima dessa forma de abuso tem sua ligação

mitindo prova em contrário pelo princípio da ampla defesa.

psicológica com um dos genitores enfraquecida, e

Sobre o assunto, ensinam Pablo Stolze Gagliano e Ro-

em alguns casos destruída. Quando atinge níveis

dolfo Pamplona Filho (2014, p. 617):
Na análise da alienação parental, é preciso ter em men-

de contato com esse genitor, apresentando rea[...] Em uma primeira análise, poder-se-ia até

paterno, no sentido de proteger e assegurar os direitos das

ções extremas de hostilidade a ele e às pessoas

argumentar que tal previsão meramente indiciá-

crianças e dos adolescentes, seja no aspecto físico, psíquico

que com ele mantém relação.

ria afrontaria o sistema constitucional de ampla

ou moral.

defesa, mas, em verdade, tal raciocínio não pro-

A Lei 12.318 de 2010 tem por escopo proteger os indi-

cede, pois o que se tem em mira é, em primeiro

víduos atingidos pela Alienação Parental. O artigo 3º dessa

plano, a perspectiva de defesa da própria crian-

normal legal dispõe que é direito fundamental da criança

ça ou adolescente, vítima indefesa dessa grave

e do adolescente viver em um ambiente familiar saudável.

forma de programação mental, em um contexto
familiar que, em geral, dificulta sobremaneira a

2.1- O CONCEITO, SEGUNDO A LEI 12.318/10, E A

reconstrução fática da prova em juízo.

PROGRAMAÇÃO MENTAL DOS VULNERÁVEIS
No entanto, é preciso diferenciar a alienação pa-

O Supremo Tribunal Federal recusa-se a apreciar a

O conceito deste instituto encontra-se no artigo 2º da Lei,

rental de outro instituto que tem sido utilizado muitas

matéria, em sede de recurso extraordinário, por entender

que considera a alienação parental como qualquer indução por

vezes como sinônimo deste. Trata-se do Ambiente Fa-

que não se trata de uma violação direta e frontal à Cons-

um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança e

miliar Hostil, que abrange toda situação em que duas ou

tituição (RE 829440). Entretanto, o texto constitucional

a adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para

mais pessoas, ligadas à criança ou ao adolescente, que

é claro ao proibir qualquer tipo de violência, negligência

que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento

divirjam sobre os mais diversos pontos, como educação,

e opressão à criança e ao adolescente, ao mesmo tempo

ou à manutenção de vínculos com este, vindo a interferir na

valores, religião, entre outros.

formação psicológica da criança ou do adolescente.
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severos, a criança tende a recusar qualquer tipo

te o dever de afeto como dever fundamental materno e

DRA, 2012, p. 14).

4 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil,
1988)

[...] a Síndrome da Alienação Parental (SAP) é

Além disso, o contexto de vulnerabilidade da criança e

A prática da alienação parental corrobora no descumprimento do dever fundamental de afeto por aquele que
aliena, uma vez que, ficando o genitor alienado impedido de
exercer a afetividade de forma plena, resta-se prejudicado o
pleno desenvolvimento dos filhos.

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

5 [...] não são poucos os artifícios e manobras de que se vale o titular da guarda
para obstaculizar os encontros do ex-cônjuge com o filho: doenças inexistentes,
compromissos de última hora, etc. E, o que é pior e mais grave, tais impedimentos
vêm ditados por inconcebível egoísmo, fruto exclusivo da animosidade que ainda
reina entre os ex-consortes, sendo certo que, sem qualquer pejo, em nome de tais
espúrios sentimentos, a criança é transformada em instrumento de vingança.
(FONSECA, 2006, p. 163)

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

Nem sempre a alienação parental originará a Síndrome da Alienação. No entanto, para existência desta
é essencial a ocorrência daquela. É possível que a tentativa de alienação não se consuma, diante da resistência
do genitor alienado em se mostrar presente aos filhos e
descaracterizar as manipulações do alienante. Dessa forma, não há meio para que a Síndrome se desenvolva se a
alienação não atingir a sua finalidade.
Consumada a alienação, perante a desistência do
alienado, torna-se possível a instauração da doença na
criança ou no adolescente, o que originará sequelas, em
sua maioria, irreversíveis, comprometendo o desenvolvimento destes indivíduos.
Neste sentido, Priscila Fonseca (2006, p. 166) ensina
que “[...] a síndrome uma vez instalada no menor enseja
que este, quando adulto, padeça de um grave complexo
de culpa por ter sido cúmplice de uma grande injustiça
contra o genitor alienado”.
Tal síndrome pode alcançar diversos níveis, a depender
das características que a criança ou o adolescente apresen-
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ta, conforme ensina Richard Gardner6 (2002, p. 97), quan-

familiares, “[...] o processo de avaliação psicológica pode ser

qualquer momento no processo, tanto a pedido das partes,

e quanto às diversas sanções que o órgão julgador pode

do este diz que “[...] a SAP (Síndrome da Alienação Parental)

considerado uma experiência que, além de constituir nosso

como do juiz, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar,

utilizar, que vão desde uma advertência até a suspensão

é caracterizada por uma junção dos sintomas que geralmen-

fazer como psicólogos, tem um caráter singular, único para

para solucionar a controvérsia.

da autoridade parental.

te aparecem juntos na criança, principalmente nos casos

cada processo”.

moderados ou mais severos”.

Por ser uma questão relevante, o Estatuto da Criança e

O dispositivo foi vetado pelos seguintes argumentos
(MENSAGEM nº 513, 2010):

No entanto, mesmo com o advento desta legislação, o
julgamento de ações decorrentes da alienação parental é

Diante disso, Richard Gardner (2002, p. 97) apresenta

do Adolescente é categórico ao dispor em seus artigos 1507

oito dos sintomas que geralmente aparecem nas crianças e

e 1518 a necessidade de uma equipe transdisciplinar no

nos adolescentes, de forma a facilitar a identificação da Sín-

O direito da criança e do adolescente à convivên-

ridades próprias, além do fato de que a Síndrome da Alie-

âmbito judiciário para que, a partir do seu ponto de vista

drome e a percepção de em qual grau ela encontra, e, dentre

cia familiar é indisponível, nos termos do art. 227

técnico, realizar um trabalho de aconselhamento aos juízes.

nação Parental pode já estar num grau mais avançado, o

estes, ressalta-se a campanha de depreciação contra um dos

da Constituição Federal, não cabendo sua apre-

É imprescindível a participação ativa de psicólogos e as-

que torna a separação do que é de fato verdadeiro e do

genitores e a propagação da repulsão com os amigos e/ou a

ciação por mecanismos extrajudiciais de solução

sistentes sociais durante o processo de conhecimento, para

que foi imputado na cabeça da criança ou do adolescente

família do genitor.

de conflitos. Ademais, o dispositivo contraria a

que, a partir de uma relação direta com o caso, sejam tiradas

bastante complicada.

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê

conclusões pelo juiz de forma a resguardar os direitos fun-

Por esse motivo que a participação de psicólogos, psi-

a aplicação do princípio da intervenção mínima,

damentais dos indivíduos menores de idade.

segundo o qual eventual medida para a proteção

quiatras e assistentes sociais se tornou imprescindível para

As consequências desta Síndrome podem atrapalhar o
próprio convívio social do vulnerável, uma vez que este se

muito complexo. As relações familiares possuem peculia-

vê numa condição psicológica tão perturbada que acabam

Diante da importância que a equipe interprofissional

sendo gerados distúrbios como a ansiedade, a depressão,

da criança e do adolescente deve ser exercida ex-

possui diante do caso concreto, é extremamente necessário

o isolamento, os quais acabam desencadeado, até mesmo,

clusivamente pelas autoridades e instituições cuja

que estes sejam treinados e especializados para, no âmbito

o uso de drogas com o intuito de diminuir os impactos da

ação seja indispensável.

da alienação parental, abstrair todas as informações rele-

doença em sua vida.

vantes e identificar quais são as medidas a serem tomadas
pelo julgador de acordo com o melhor interesse do menor.

3- ALIENAÇÃO PARENTAL E PSICOLOGIA

A partir da análise das jurisprudências de alguns Tribunais de Justiça9, percebe-se que as decisões têm sido to-

A formação dos juízes é sempre alvo de debates quan-

madas tendo-se sempre como primordial a análise do que

do o caso em concreto requer conhecimentos técnicos e es-

é o melhor interesse do menor, devendo este sempre pre-

pecializados para que a tutela jurisdicional de direito seja

valecer sobre o dos pais. Porém, cada caso concreto possui

prestada da forma mais adequada possível.

peculiaridades específicas, que, em regra, não são facilmen-

Da mesma forma, os juízes das varas de família, apesar

te identificadas pelo órgão julgador, o que torna essencial

de receberem instruções de como devem se portar diante de

a presença dos psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.

conflitos como o da alienação parental, não possuem, em

A contemporaneidade requer uma análise dinâmica

regra, o conhecimento científico dos psicólogos e assisten-

e complexa da sociedade e do próprio direito de família.

tes sociais. Leciona Priscila Fonseca (2006, p. 166) que “[...]

Em Edgar Morin (2011, p. 6), pode-se compreender que

até por falta de adequada formação, os juízes de família fa-

existem complexidades diferentes umas das outras e

zem vistas grossas a situações que, se examinadas com um

elas podem ser integralizadas, como propõe o autor, num

pouco mais de cautela, não se converteriam em exemplos

“complexo dos complexos”, pois a “[...] complexidade surge,

do distúrbio”.

é verdade, lá onde o pensamento simplificador falha, mas

Esta realidade repercute diretamente e negativamente na proteção da criança e do adolescente quando,

ela integra em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção,
precisão no conhecimento”.

por exemplo, a guarda é mantida com o genitor aliena-

Dessa maneira, além do oferecimento de cursos espe-

dor por falta do conhecimento prático desse tipo de si-

cializados para os juízes das varas de família e a necessidade

tuação no âmbito familiar.

participação ativa dos psicólogos e assistentes sociais judi-

Nas palavras de Marta Cristina Meirelles Ortiz (2012,

ciários, um meio interessante para a resolução do conflito

p. 906), parece necessário compreender, que, nas relações

originado pela alienação parental encontra-se no âmbito
extrajudicial, mais especificamente na mediação.

6 Como no original: “[...] The syndrome has a purity because most (if not all) of
the symptoms in the cluster predictably manifest themselves together as a group.
Often, the symptoms appear to be unrelated, but they actually are because they
usually have a common etiology. An example would be Down’s Syndrome, which
includes a host of seemingly disparate symptoms that do not appear to have a
common link. These include mental retardation, mongoloid facies, drooping lips,
slanting eyes, short fifth finger, and atypical creases in the palms of the hands.
Down’s Syndrome patients often look very much alike and most typically exhibit
all these symptoms. The common etiology of these disparate symptoms relates to
a specific chromosomal abnormality. It is this genetic factor that is responsible for
linking together these seemingly disparate symptoms. There is then a primary,
basic cause of Down’s Syndrome: a genetic abnormality. Similarly, the PAS is
characterized by a cluster of symptoms that usually appear together in the child,
especially in the moderate and severe types. These include: 1. A campaign of
denigration; 2. Weak, absurd, or frivolous rationalizations for the deprecation;
3. Lack of ambivalence; 4. The “independent-thinker” phenomenon; 5. Reflexive
support of the alienating parent in the parental conflict; 6. Absence of guilt
over cruelty to and/or exploitation of the alienated parente; 7. The presence of
borrowed scenarios; 8. Spread of the animosity to the friends and/or extended
family of the alienated parente” (GARDNER, 2002, p. 97).
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O projeto da Lei 12.318/10 continha em seu artigo 9º (o
qual foi vetado) a possibilidade da mediação ser realizada a

No entanto, a mediação viria justamente a efetivar o
princípio da intervenção mínima, de forma a salvaguardar
os direitos da criança e do adolescente, por meio do incentivo a uma convivência familiar mais saudável a partir da
resolução de conflitos extrajudicial, uma vez que esta via
tem por escopo chegar a um acordo que seja o reflexo dos
interesses dos integrantes da família, reconstruindo, por-

o julgamento dessas ações. A partir dos conhecimentos técnicos que esta equipe interprofissional possui, o órgão julgador poderá ter uma maior convicção de que a decisão será
tomada de forma a proteger os interesses dos filhos.
Por fim, as resoluções dos conflitos familiares pautadas
na tentativa de reconstruir o convívio sadio entre as partes
e preservar os interesses de todos os integrantes da família,
principalmente os sujeitos vulneráveis, se colocam como
alternativas efetivas ao lado da interpretação dos deveres
fundamentais nas relações privadas, para solucionar controvérsias de relações humanas, afetivas e continuadas.

tanto, a possibilidade de diálogo entre eles.
O Ministério Público de Minas Gerais tem interessante formato de aproximação das partes, fomentando
diálogos, com o núcleo de mediação familiar e com o projeto “Ministério Público Itinerante de Família” (RIBEIRO
DE SOUZA, 2014, p. 135).
E, no que tange à indisponibilidade do direito à convivência familiar, não se trata da possibilidade de supressão
deste direito, mas sim de garantir a sua efetivação por meio
da conversa entre os envolvidos no conflito. Entende-se
que, somente a partir deste diálogo, é possível a obtenção de
um desfecho que seja mais adequado a cada caso concreto.
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo demonstrou os motivos pelos quais
deve-se considerar o dever de afeto como um autêntico dever fundamental, que tem por escopo efetivar a proteção
integral da criança e do adolescente, preservando a sua integridade física, psíquica e moral.
Neste sentido, a proteção integral da criança e do ado-

7 Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta
orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional,
destinada a assessorar a Justiça de Infância e da Juventude.

lescente e o dever de afeto são temas intrinsecamente re-

8 Artigo 151.Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que
lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a
imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação de
ponto de vista técnico.

do genitor alienante pode vir a desencadear a Síndrome da

9 Os seguintes julgados foram analisados: AC 70062004692 RS; AC 70056611338
RS; AI 70062018569 RS; AGI 20140020034663 DF; APC 20100111881655;
AI 00074393820158190000 RJ; AI 00497152120148190000 RJ e APL
10003217220118260506 SP.

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

lacionados à alienação parental, uma vez que esta prática
Alienação Parental, a qual afeta diretamente a mente do filho vulnerável, podendo gerar distúrbios como a ansiedade,
a depressão e o isolamento.
Diante da gravidade do problema é que foi sancionada a Lei 12.318/10. Esta lei é marcada pelo rol exemplificativo de formas pelas quais a alienação parental se dá

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos
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INTRODUÇÃO
A família, como instituição considerada base da sociedade, é carecedora de uma especial atenção, e essa necessidade
cresce a cada dia, se levarmos em consideração o fenômeno da dissociação familiar, que é notado pelo aumento das ações de
divórcio e também das ações de regulação do poder familiar.

GARDNER, Richard A. Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in
Child-Custody Disputes? In: The American Journal of Family Therapy. Nova Iorque, 2002.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. São Paulo: Atlas, 2014.
MEIRELLES, Jussara Maria Leal. Reestruturando afetos no ambiente familiar: a guarda de filhos e a síndrome de alienação
parental. In: DIAS, Maria Berenice et al. (Coord.). Afeto e Estruturas Familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
RIBEIRO DE SOUZA, Raquel Pacheco. Reflexões para um novo tempo. MINAS, Alan. VITORINO, Daniela (Org.). In: A morte
inventada: alienação parental ensaios e vozes. São Paulo: Saraiva: 2014.

Tendo em vista esse grande número de conflitos familiares, imprescindível se faz o estudo de formas alternativas e
complementares de resolução dos mesmos, uma vez que a justiça se mostra insuficiente em muitos casos. Essa insuficiência
se explica pelo despreparo do sistema judiciário para lidar com questões intrínsecas a um conflito familiar, como a esfera
psicossocial dos vínculos desfeitos3.
Dessa forma, entende-se necessária num primeiro momento uma compreensão das características peculiares de um
conflito familiar, até como forma de justificar a necessidade de uma atenção especial ao mesmo.
Após, será necessário realizar, mesmo que de forma breve, um estudo acerca das características da mediação, como
forma alternativa de resolução de conflitos que ela é, para, então, analisar se essa forma alternativa se adequa aos conflitos
de natureza familiar, podendo ser útil para uma resolução satisfatória.
1 – AS PECULIARIDADES DO CONFLITO FAMILIAR

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011.
Como qualquer outro grupo social, uma família é composta por indivíduos diferentes entre si, que possuem diferentes
ORTIZ, Marta Cristina Meirelles. A constituição do perito psicólogo em varas de família à luz da análise institucional de

formas de pensar e agir, se relacionando, desta forma, cada qual a sua maneira com os acontecimentos cotidianos. E, pelo

discurso. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932012000400010&script=sci_arttext> Acesso

contato constante, pela existência de vários papéis a serem desempenhados pelos sujeitos, pela necessidade de troca de
opiniões, conflitos às vezes muito sérios são gerados no seio familiar4.

em 17 de abril de 2015.
PAULO, Beatrice Marinho, Alienação parental: Identificação, Tratamento e Prevenção. In: Revista Brasileira de Direito das
Famílias e Sucessões, n. 19. Rio Grande do Sul: Magister, 2011.
SILVA, Heleno Florindo. A família e o afeto: o dever fundamental dos pais em dar afeto aos filhos como mecanismo de pro-

1 Mestre em Direitos e Garantias fundamentais pela FDV, Bacharel em Direito pela FDV, Professora da Faculdade São Geraldo e da Faculdade Estácio, Advogada. E-mail:
contato@elizianymeira.adv.br. Telefone: 99973-1061
2 Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa; Especialista em Família pela FDV, Bacharel em Direito pela FDV, Mediadora pela CBMAE, Professora da
Faculdade São Geraldo, Advogada Familiarista. E-mail: hosanaleandro@yahoo.com.br. Telefone: 99924-1868

teção ao desenvolvimento da personalidade e concretização da dignidade humana. Disponível em: <http://mdf.secrel.com.

3 DIAS, Maria Berenice e GROENINGA, Giselle. A mediação no confronto entre direitos e deveres. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/9411-9410-1-PB.pdf. Acesso em 29 de abril de 2015.

br/dmdocuments/Heleno%20Silva.pdf>. Acesso em 17 de abril de 2015.

4 POUJOL, Jacques e Claire. O potencial criativo do conflito no casamento: Como entender e administrar os conflitos do dia a dia na vida conjugal. Tradução de Adriana
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E, se considerarmos que esses conflitos se desenvolvem

lia como um todo, e não apenas para um de seus membros.

mediação de conflitos, que, por conta de suas característi-

de garantir aos pais a responsabilidade pelo planejamento

em ambientes demasiadamente subjetivos, eivados de sen-

Essa reflexão pelas partes deve ser uma etapa do processo

cas, se adequa bem a esse tipo de conflito, permitindo que o

familiar, norma que afasta do Poder Estatal o poder de in-

timentos e emoções, que atingem uma infinidade de esfe-

de elaboração da modificação da situação fática da família,

mesmo seja trabalhado de maneira mais eficiente, evitando

terferência na família.

ras, tanto dos membros familiares (em seus ambientes de

a fim de evitar que a personalidade do indivíduo seja com-

ou ao menos minimizando os efeitos negativos da interven-

trabalho, de estudo, de lazer) como da sociedade como um

prometida com o conflito existente9.

ção judicial, nos moldes como hoje acontece, na família.

todo (no poder judiciário, em programas sociais que preci-

Essa elaboração também será fundamental para se des-

sam ser desenvolvidos para atender a essa demanda de con-

cobrir quais são as verdadeiras causas do conflito existente,

flitos), ficará fácil perceber o quão peculiar e complexos eles

2- A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E SUAS CARACTERÍS-

pois o que se percebe é que a maioria dos conflitos familia-

são. E, devido a essas características, necessitam de uma

res levados ao judiciário são bem mais amplos do que à pri-

TICAS

atenção específica5.

meira vista aparentam ser10.

Além disso, outro fator que torna o conflito familiar pe-

Em decorrência disso, quando alguns conflitos ficam

culiar é o fato dos sujeitos envolvidos possuírem entre si um

“camuflados” por outros, a decisão judicial proferida inevi-

vínculo que dificilmente será desfeito de forma plena, pelas

tavelmente não será completamente eficaz e isso acontece-

próprias circunstâncias da vida.

rá, pois, como dito, os problemas geralmente são maiores do

Casais que têm filhos, por exemplo, e estão em pro-

que se apresentam, e a parte que fica escondida não é resol-

cesso de separação, deixarão de ser marido e mulher, mas

vida. Portanto, o que parecia tarefa cumprida não o era, e o

pra sempre serão pais. Irmãos que discutem seus direitos

que ainda pender de solução emergirá num momento futuro

sobre determinada herança nunca deixarão de ser irmãos,

com a roupagem de um novo conflito11.

independentemente de como o problema seja resolvido. Ou

Esse processo pode se dar até mesmo de forma inten-

seja, os conflitos familiares são vividos por indivíduos que

cional pelas partes envolvidas. Ao considerarmos a ideia

possuem relações continuadas6, que dificilmente se extin-

de que um conflito familiar possui diversas nuances,

guirão.

concluiremos que todas devem ser observadas e tratadas

Temos, portanto uma grande diferença se comparar-

de alguma forma, seja por um ou por vários métodos e

mos com os outros conflitos que geralmente chegam ao po-

profissionais. Se, durante um processo judicial apenas

der judiciário. Um conflito trabalhista, por exemplo, em que

os aspectos legais forem considerados, haverá um outro

empregado e empregador discutem determinada questão.

lado carente de atenção.12

No momento em que essa for resolvida, a relação existente

Temos, portanto, que os conflitos familiares são ex-

entre as partes poderá cessar por completo. Elas, inclusive,

tremamente mais complexos de serem resolvidos, pois

podem nunca mais voltar a se encontrarem.

que são permeados de sentimentos e emoções, alimen-

Os cônjuges ou parceiros, formadores de uma família,

tadas muitas vezes durante muitos anos seguidos. Esses

são os responsáveis em conjunto pelas regras e hábitos

sentimentos e emoções devem ser considerados e iden-

da mesma, o que nos leva a concluir que, na maioria dos

tificados, até como forma de auxiliar a parte para que

conflitos existentes no seio familiar, os pais deverão ser

essa tenha uma maior liberdade quando buscar auxílio

figuras importantes no processo de resolução dos mesmos.

jurídico, pois também é comum perceber que as partes

Será preciso dar-lhes uma atenção específica, pois muitos

têm um certo receio de se expor, que se explica no fato de

fatores responsáveis pelo problema podem por eles pró-

que, num conflito familiar, é necessário expor fatos da

prios ser identificados.7

vida íntima, comportamentos presenciados por poucos,

Ocorre que quando existe um conflito familiar, em que

atitudes tomadas no seio da família13.

posições contrárias estão sendo colocadas, as partes envol-

Essa liberdade que se busca oferecer às partes envolvi-

vidas esquecem de sua própria responsabilidade por aquela

das num conflito familiar tem como principal objetivo me-

situação, e tendem a querer achar culpados para o problema

lhorar o atendimento que é oferecido à família em crise. E,

existente. Essa é a reação mais comum quando se está diante de um conflito. A tendência é querer responsabilizar apenas um, se colocando numa situação adversária ao outro8.
Mas, na medida em que pensamos a família como um
sistema, é possível deslocar a causa do conflito para a famí-

de Oliveira e Frank de Oliveira. São Paulo: Vida, 2004, p. 13.
5 VILLALUENGA, Leticia García. Mediación en conflictos familiares – Una
construcción desde el derecho de familia. Madrid: Editorial Reus, 2006, p.264.
6 Defendem essa tese PEDROSO, João e CRUZ, Cristina. A arbitragem
institucional: um novo modelo de administração de justiça –o caso dos conflitos
de consumo. Coimbra: Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, 2000, p.60.
7 SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003, p.53
8 POUJOL, Jacques e Claire. Os Conflitos. cit., p. 279.
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além disso, essa melhora poderá ser alcançada a partir do
método com o que o conflito é trabalhado.
Uma das opções para se tratar um conflito familiar é a

chamado a se responsabilizar pelas decisões a serem to-

Os dados relativos ao movimento crescente das demandas processuais envolvendo conflitos familiares revelam
que cada vez mais o Poder Judiciário se encontra congestionado com as mesmas14.
Devemos ainda levar em consideração dados que revelam que cresce o número de separações consensuais,
mas acertadamente a doutrina discute se esses dados
correspondem obrigatoriamente a uma situação de paz
no âmbito das famílias. Com isso se deseja questionar se
o consenso não é na verdade uma maneira de preservar
a família, evitando que questões delicadas inerentes ao
ambiente interno da mesma sejam levados a público, por
meio de um processo litigioso15. No entanto, certo se
faz que “camuflar” um litígio não ajuda as partes a solucioná-lo, de modo que é preciso oferecer à família um
ambiente em que ela se sinta suficientemente a vontade
para tratar desse conflito.
E é nesse momento da análise que surge a mediação
como a forma ideal de tratamento dos conflitos familiares.
Podemos enquadrar a mediação no sistema jurídico
como um processo, uma vez que possui um conjunto de atos,
muitos deles jurídicos por dizerem respeito a negócios jurídicos, extrajudicial, de gestão e resolução de conflitos, que
por possuir características particulares, se configura num
instituto de natureza jurídica própria16. Por meio da mediação, as partes recebem auxílio de um terceiro neutro, que
será responsável por encaminhá-las a refletir sobre o conflito existente e por elas próprias encontrar uma solução para
o mesmo, de forma amigável17.
No que diz respeito à ordem jurídica brasileira temos
que a própria Constituição Federal de 1988, coerente com
a importância que a família representa para o Estado como
um todo, regulamenta em seus textos princípios diretamente relacionados com a família.
Nesse sentido, a família tem constitucionalmente garantido no Art. 226, parágrafo 7, que deverão ser observa-

9 SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro,
cit., p.56.
10 Sobre a distinção entre interesses e posições sugerimos a leitura de
SCRIPILLITI, Marcos Scarcela Portela e CAETANO, José Fernando. Aspectos
relevantes da mediação. In: Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, ano1, n.1, p. 317-331, janeiro/abril, 2004, p.321.
11 Nesse sentido: FARINHA, António H. L. e LAVADINHO, Conceição. Mediação
familiar e responsabilidades parentais. Coimbra: Almedina, 1997, p. 37
12 VAINER, Ricardo. Anatomia de um divórcio interminável: o litígio como forma
de vínculo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999, p.14.
13 BRITO, Leila Maria Torraca de. Separando: um estudo sobre a atuação do
psicólogo nas Varas de Família. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: UERJ, 1993,
p.80.
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Temos, portanto, um cenário de “desjudiciarização”18 das questões familiares, em que o indivíduo é

dos os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável nas relações familiares, como forma

14 FARINHA, António H. L. e LAVADINHO, Conceição. Mediação familiar e
responsabilidades parentais. cit., p. 56.

madas em relação à sua família. E é nesse contexto que
a mediação se mostra perfeitamente eficiente e coerente, capaz de dar efetividade ao princípio da reserva da
intimidade da vida privada anteriormente citado, assim
como ao princípio da paternidade responsável.
No cenário jurídico brasileiro a mediação vem sendo
tratada com considerável atenção desde meados da década
de noventa, quando se iniciou o trâmite legislativo do Projeto de Lei que regulamenta a prática da mediação no Brasil, a
dizer, Projeto de Lei 4.827/9819.
O movimento legislativo de regulamentação da prática
da mediação culminou recentemente com a aprovação do
novo Código de Processo Civil, diploma legal que traz em
seu texto várias normas referentes à prática da mediação20.
Certo se faz que a aprovação da referida lei trará muitas
vantagens ao cenário jurídico e social brasileiro, uma vez
que possibilitará a muitos o acesso à mediação, desafogando
dessa forma o judiciário e proporcionando importantes melhorias à população, no que diz respeito a forma de solução
de seus conflitos21.
E a inserção da prática da mediação no ordenamento
processual brasileiro é consequência das grandes vantagens
que as características dessa forma alternativa de condução e
resolução de conflitos pode oferecer.
Essas características provêm de princípios trazidos pelas normas que regulamentam o processo de mediação onde
já é praticada há muitos anos – nomeadamente Europa e
EUA, sobre os quais gira em torno todo o funcionamento do
mesmo. Além disso, tais princípios foram citados na Proposta de Directiva ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 22
de outubro de 2004 (texto modificado em 29 de novembro
de 2005). Portanto, é com base nesses princípios que funcionará qualquer processo de mediação, motivo pelo qual se
torna indispensável seu estudo.
Como será possível concluir, são justamente os princípios norteadores do processo de mediação familiar que o tornam interessante para a condução e resolução dos mesmos.

18 Expressão utilizada por António H.L.Farinha e Conceição Lavadinho que
explicam que “a desjudiciarização é expressão do generalizado movimento
de democratização social que reconhece aos interessados capacidade e
responsabilidade pela resolução das questões que lhes respeitam” (FARINHA,
António H. L. e LAVADINHO, Conceição. Mediação familiar e responsabilidades
parentais. cit., p. 35.
19 A tramitação do referido Projeto de lei pode ser acompanhada através do
endereço eletrônico http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/Detalhes.
asp?p_cod_mate=53367

16 VILLALUENGA, Leticia García. Mediación en conflictos familiares. cit., p. 458.

20 Sobre a inserção da mediação no Novo Código de Processo Civil ver TARTUCE,
Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. Disponível em
:http://www.fernandatartuce.com.br/site/aulas/doc_view/339-mediacao-nonovo-cpc-tartuce.html. Acesso em 29 de abril de 2015.

17 PEREIRA, Albertina. A mediação e a (nova) conciliação. In: Resolução
Alternativa de Litígios – Coletânea de textos publicados na newsletter DGAE.
Lisboa: Editora Agora Comunicação, 2006, p.189

21 LAGO, Andréa Menezes Rios Valladares de, LAGO, Cristiano Álvares Valladares
do. Mediação no Direito de Família. In: Revista de Direito Privado, São Paulo, ano
3, n. 11, p.84-120, jul-set 2002, p.114.

15 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Regulação do exercício do poder paternal nos
casos de divórcio.Coimbra: Almedina, 2002p. 36.
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Por meio do processo de mediação e das características

Além disso, referida característica se manifesta no

a ele inerentes que agora se passa a discutir, será possível

dever de lealdade que o mediador assume perante ambos

vislumbrar uma situação pacífica entre os sujeitos que com-

os mediados, o que supõe que o mesmo não deverá tomar

põem a família, o que trará consequências positivas para

parte de nenhum deles em detrimento do outro, prezando

todo o sistema familiar. Por meio da mediação, os indiví-

pela manutenção de igualdade e equilíbrio entre as partes

duos serão compelidos a refletir sobre as necessidades dos

em conflito.25

membros familiares, principalmente das crianças que porventura venham a compor o quadro familiar.

Imperioso mencionar que o comportamento das partes será de fundamental importância para um bom an-

O fato de levar os indivíduos a refletir sobre o futuro

damento da mediação. As mesmas poderão demonstrar

será de fundamental importância, uma vez que os mes-

necessidade de manter o controle sobre o conflito, se ma-

mos mudarão o foco da discussão, que normalmente é

nifestando pela insatisfação em delegar a um terceiro a

sobre o passado e de todos os fatores que motivaram o

função decisória sobre o mesmo.

conflito existente.22

Cabe esclarecer que a preservação da autonomia priva-

Esclarece-se ainda que, em se tratando de situação espe-

da daqueles que formam a família é apontada pela doutrina

cífica de ruptura da vida conjugal e da definição de guarda de

como um dos “preceitos fundamentais da mediação”26, na

filhos menores, o interesse do menor deverá prevalecer em

medida em que mantém sobre os indivíduos a responsabi-

qualquer discussão em torno da nova situação da família. E

lidade pela tomada de toda e qualquer decisão. Nessa hipó-

esse interesse será respeitado quando for oferecido a esse

tese, esse conflito poderá perfeitamente ser objeto de um

menor um ambiente saudável para ele se desenvolver, onde

processo de mediação, uma vez que por ele caberá às partes

exista preponderantemente o diálogo e a tranquilidade, e

chegar a uma decisão sobre a controvérsia existente27.

oferecendo ao mesmo a oportunidade de continuar convivendo de forma harmoniosa com ambos os progenitores.23
Portanto, começando a discorrer sobre as características do processo de mediação, o mesmo deverá se revestir de um caráter voluntário, uma vez que só é possível
seu início e desenvolvimento mediante total anuência
das partes, que devem se mostrar interessadas em resolver o conflito por essa via. São elas, ou uma delas, que
tomam a iniciativa por buscar a mediação, e é a elas que
pertence a responsabilidade pelo bom desenvolvimento
do processo. Dessa forma, elas também são responsáveis
por refletir até que ponto a mediação é viável, decidindo
se ela deve ou não continuar.
Como é um processo de caráter voluntário, pressupõese que também se reveste de caráter consensual, uma vez
que permitirá às partes chegar a um acordo sobre o conflito
existente. Importante ressaltar que as partes são motivadas
a trabalhar juntas pela solução da controvérsia, e não uma
contra a outra, o que resultará na busca de uma solução que
satisfaça a ambas, e não apenas uma das partes.
A mediação ainda tem como uma de suas principais
características a imparcialidade, inerente à pessoa do mediador. Consiste na ideia de que durante o processo de me-

O poder de decisão, portanto, das próprias partes é
mais uma característica do processo de mediação que reflete positivamente na resolução dos conflitos referentes ao
exercício do poder familiar. Levando-se em conta que muitos conflitos existem justamente pelo não cumprimento das
decisões proferidas no âmbito de processos judiciais que regulamentam essa questão28, no momento em que as partes
são responsáveis pelas decisões tomadas, o cumprimento
das mesmas se torna mais certo, pois não há uma imposição
por parte de um terceiro alheio ao conflito, e sim, uma tomada de decisões pelo trabalho conjunto das partes29.
É preciso ainda levar em consideração que um conflito
familiar é permeado de questões íntimas, de fatos que sucedem no âmbito interno de cada família, e que por isso, a
resolução desses conflitos num processo judicial poderá encontrar entraves, uma vez que as partes envolvidas poderão
se sentir desconfortáveis para revelar tudo o que diz respeito ao conflito, deixando por vezes fatos extremamente relevantes para a resolução do mesmo escondidos.
Diante disso, a confidencialidade também é citada pelas
legislações referentes ao assunto, como forma de assegurar
a franqueza e sinceridade das partes, impedindo que qual-

diação não será assumida a posição de nenhuma das partes,
uma vez que, ao contrário do que ocorre no processo judi-

25 VILLALUENGA, Leticia García. Mediación en conflictos familiares. cit., p.397

cial, não se objetiva decidir qual delas tem ou não razão.

26 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. cit. p.223.

Caberá à pessoa do mediador conduzir as partes no sentido
de um diálogo eficiente, podendo o mesmo inclusive aconselhar, mas nunca decidir pelo casal.24

22 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação de família. Belo Horizonte: Del Rey,
1999, p. 58.
23 FARINHA, António H. L. e LAVADINHO, Conceição. Mediação familiar e
responsabilidades parentais. cit., p. 49.
24 Nas palavras de Denise Damo Comel, “a função do mediador será restrita à
assistência e ao assessoramento do casal” (COMEL, Denise Damo. Do Poder
Familiar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.p.223)
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27 HIGHTON, Elena I. e ÁLVAREZ, Gladys S.. Mediación para resolver conflictos.
Buenos Aires: ADHOC, 1996, p. 201.
28 António H.L.Farinha e Conceição Lavadinho apontam que a falta de uma
participação ativa das partes na decisão proferida em um processo judicial acaba
sendo responsável pela “instabilidade” e “precariedade” da mesma, o que resulta
no não comprometimento das partes. (FARINHA, António H. L. e LAVADINHO,
Conceição. Mediação familiar e responsabilidades parentais. cit., p. 37)
29 Estudos demonstram que as partes “preferem processos que lhes possibilitem
ter voz activa, o controlo sobre o seu resultado e um tratamento justo por uma
terceira parte” (BRETT, Jeanne M., BARNESS, Zoe e GOLDBERG, Stephen. A
eficácia da mediação: uma análise independente de casos resolvidos por quatro
grandes empresas na área da resolução alternativa de litígios. In: Resolução
Alternativa de Litígios – Coletânea de textos publicados na newsletter DGAE.
Lisboa: Editora Agora Comunicação, 2006, p.159)
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quer pessoa estranha ao processo tenha acesso aos fatos
nele citados, e ainda, garantindo às mesmas que as informações fornecidas e discutidas no processo de mediação
não poderão ser usadas como prova num futuro processo
judicial. Dessa forma, se garante às partes um espaço seguro para discutirem as questões sobre as quais gira o conflito
de forma aberta e franca.30
No entanto, esse dever de confidencialidade não é absoluto, pois são salvaguardadas situações em que a lei exige a
prestação de informações, assim como aquelas em que motivos de ordem pública sejam a justificativa.
Dessa forma, é possível perceber que a mediação de conflitos se mostra apta a oferecer aos membros de uma família
que vivem um conflito familiar um espaço para discutirem
de forma pacífica as questões em torno desse, na medida em
que viabiliza o diálogo e o entendimento dos indivíduos sobre os direitos inerentes a cada um.
4 - Principais vantagens e desvantagens da mediação
De acordo com as características estudadas, será ainda
possível identificar uma série de vantagens na utilização da
mediação familiar31.
Com a possibilidade de terem o diálogo estimulado, as
partes conflitantes encontram na mediação uma possibilidade de melhor se comunicarem sobre os problemas que
entre elas existem, identificando todos os desejos e necessidades de cada um dos envolvidos.
Como não é um processo regulamentado, preso a formalidades legais nos moldes de um processo judicial, é um
processo simples e consideravelmente mais rápido do que
um processo judicial, por exemplo. O tempo que o processo
de mediação durará dependerá exclusivamente da atuação
das partes, que terão total domínio sobre suas etapas.
Como é um processo extrajudicial, não implicará em
gastos com custas e taxas, limitando-se os gastos aos honorários do mediador, apresentando-se, dessa forma, relativamente mais econômico para as partes. Mesmo nas
hipóteses em que um processo judicial é indispensável,
o fato do mesmo acontecer após o processo de mediação,
onde já foram resolvidas as questões conflituosas, poderá
torná-lo mais célere, diminuindo da mesma forma os gastos das partes com a justiça em si.
É certo que o sistema normativo não consegue acompanhar a evolução da sociedade, de forma que muitos conflitos
não encontram na lei solução. A mediação possibilitará, ainda, um acordo criativo pelas partes, que buscarão, de acordo
com o conflito existente, soluções próprias para o mesmo.

30 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. cit. p.224.
31 Leticia García Villaluenga descreve dessa forma as vantagens para a família
na utilização da mediação para solucionar seus conflitos: “posibilita la mejora de
la relación de los miembros de la familia; reduce los conflictos entre las partes;
facilita soluciones amistosas; asegura que las relaciones personales entre padres e
hijos se mantegan; reduce, también, el coste económico y social de la separación
u el divorcio, tanto para las partes, como para el Estado, y el tiempo para resolver
el conflicto“(VILLALUENGA, Leticia García. Mediación en conflictos familiares.
cit., p.265).
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Não se sujeitará, portanto, a soluções gerais e abstratas,
obrigatórias por força de lei, nem sofrerá o prejuízo da ausência de norma específica.
Não obstante as vantagens apresentadas existem argumentos contrários à utilização da mediação como forma alternativa de condução e solução de conflitos, que
passamos a expor32.
Há quem acredite que a mediação de conflitos afeta o
exercício de direitos, na medida em que protege os direitos das partes mais fracas no conflito em detrimento das
demais. Quanto a esse argumento, a análise da própria
estrutura do processo de mediação permite concluir que
ele não encontra embasamento. Isso por que, é justamente um dos objetivos da mediação promover o equilíbrio
entre as partes, de forma que os direitos e anseios de cada
uma sejam levados em conta ao se decidir como se dará a
resolução do conflito. O mediador, pelo contato que tem
com a verdade dita pelas partes, terá elementos suficientes para detectar se esses direitos estão por qualquer motivo sendo violados.
Importante salientar a responsabilidade do mediador
durante todo o processo de mediação, sendo o mesmo a
figura que garantirá a observância dos princípios e regras
pertinentes ao procedimento. A falha do mediador poderá
acarretar sérias consequências, comprometendo todo o trabalho realizado33.
Um segundo argumento daqueles que desestimulam a prática da mediação é de que esse processo reduz
o acesso à justiça se comparado ao procedimento ordinário, dado que o juiz é a pessoa que melhor pode defender
os direitos daqueles que se encontram em uma situação
conflituosa. Da mesma forma, levando-se em conta que
o mediador poderá ter acesso de forma muito mais eficiente à “verdade do conflito”, ele também protegerá os
direitos das partes em conflito, no momento em que será
capaz de auxiliá-las a resolver as questões efetivamente
relevantes relacionadas ao mesmo34.
Há ainda o argumento de que a mediação não deve ser
incentivada por permitir a negociação de direitos indisponíveis. Realmente, isso poderá vir a acontecer, e mais uma
vez a figura do mediador precisa ser citada, como responsável por monitorar o correto funcionamento do processo
de mediação, posto não ser permitido por essa via discutir
direitos dessa qualidade.
Quanto a esse argumento, ocorre ainda que devido
às mudanças naturais que estão sendo vivenciadas pelas
sociedades, alguns direitos que antes eram considerados pelas próprias legislações como direitos indispo-

32 PARGA, Milagros Otero. Ventajas e inconvenientes de la mediación. In:
MUNOZ, Helena Soleto e PARGA Milagors Otero (Coord.). Mediación y solución
de conflictos – Habilidades para una necesidad emergente. Madrid: Tecnos, 2007,
p. 144-157.
33 Nesse sentido ver SOTTOMAYOR, Maria Clara. Regulação do exercício do
poder paternal nos casos de divórcio. cit., p.31.
34 SILVA, Maria Perissini da. Psicologia jurídica no Processo Civil Brasileiro. cit.,
p.67.
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níveis estão sendo que ser revistos, o que ocasionou o
movimento de flexibilização de alguns desses direitos.
Diante disso, a própria legislação está permitindo a realização de uma composição entre as partes sobre direitos que antes não seria possível.
Ainda, argumentam contrariamente à mediação citando o fato da mesma ser uma forma de resolução de
conflitos que encontra limitações, não podendo se submeter à mesma todos os tipos de conflitos que necessitam de uma resposta jurídica. Realmente essa é uma verdade, o que não significa que seja um motivo para que a
mediação não seja utilizada e estimulada, nos casos em
que é possível. A mediação deve ser entendida como uma
forma alternativa e complementar de condução e resolução de conflitos, o que consequentemente não exclui as
outras vias existentes.
No que tange à efetividade da mediação, poderemos encontrar argumentos contrários à mesma no sentido de que
ela não tem força vinculativa, ou seja, não é capaz de criar
jurisprudência nem costume. Se levarmos em conta que o
costume para o direito se cria a partir da ocorrência habitual de uma conduta, unida à convicção de obrigatoriedade da
mesma, poderemos concluir que a mediação pode sim criá-lo, na medida em que as partes em conflito e o mediador
agirem com o compromisso esperado.
Temos ainda que citar a preocupação de que o processo de mediação poderá ser confundido pelas partes com
um processo terapêutico, sendo que essa confusão poderá
acontecer com mais frequência nas mediações de conflitos
familiares, objeto desse estudo.
Mais uma vez a figura do mediador deve ser o centro
das atenções, uma vez que ao mesmo caberá estabelecer
os limites do trabalho, deixando claro para as partes o
objetivo do processo, e que o mesmo não se destina à realização de terapia.
Por fim, o mediador ainda se torna objeto de análise,
no momento em que se argumenta que o processo judicial garante uma maior imparcialidade de julgamento, se
comparado ao processo de mediação. Pela informalidade
do processo e consequente proximidade mantida com as
partes, o mediador fica mais suscetível que o juiz a valorar o conflito conforme suas convicções particulares,
o que o tornará tendencioso a defender o argumento de
uma das partes envolvidas.
No entanto, cumpre ao mediador observar alguns pontos de crucial importância para o bom desenvolvimento do
processo de mediação. A ele caberá exercer uma postura
imparcial, de forma a levar em consideração os posicionamentos de ambas as partes envolvidas no conflito35, esforçando-se para controlar suas próprias emoções e convicções
em torno do conflito que está mediando36.
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Diante do estudo das características peculiares dos
conflitos existentes no âmbito das famílias, é possível
perceber o quão complexos são os mesmos, e como a
atividade do Poder Judiciário, da forma como está regulamentada, não tem demonstrado eficiência no trato
desses conflitos.
Nesse sentido, os conflitos familiares merecem uma
atenção especial, principalmente quando envolverem interesses de menores. Digo interesses, pois mais do que direitos expressamente previstos em lei, ao menor devem ser garantidas condições mínimas de sobrevivência, incluindo-se
condições morais e psíquicas.
E os pais, diretamente responsáveis pelos conflitos
em torno do menor, são também responsáveis por oferecer ao mesmo esse ambiente saudável, tão necessário
para que ele se desenvolva e se transforme num adulto
bem resolvido.
Dessa forma, não há como não concluir pela necessidade indispensável de que os pais mantenham um mínimo
de relacionamento, mesmo após a ruptura da união conjugal, na hipótese de possuírem filhos em comum. E, além
disso, ressaltar a necessidade desse relacionamento ser ao
menos pacífico, de forma a possibilitar a convivência de
ambos os progenitores com o menor, uma vez que resta
comprovada a importância da mesma para o bom desenvolvimento da criança.
Portanto, o processo de mediação, como forma alternativa de resolução de conflitos, com todas as suas
características e princípios, se mostra bastante eficiente
na promoção do diálogo pacífico entre pais que não mais
convivem, fazendo com que os mesmos consigam exercer
suas funções parentais de modo pacífico. Dessa forma,
perceberão os pais que, apesar de não mais serem um
casal, continuam sendo pais, e que, portanto, quanto ao
filho precisam se entender.
Assim, estimular a prática da mediação pelas partes
que vivem um conflito familiar em torno do exercício do
poder paternal após a ruptura só trará benefícios para as
partes que vivem esse conflito, na medida em que terão
a oportunidade de trabalhar esse conflito de modo satisfatório, evitando assim que o mesmo seja renovado com
o passar do tempo.
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sidades não supridas, como crianças e adolescentes, idosos,

ponsável, o curador, que terá a função básica de proteger

interditos, pessoas com deficiência, entre outros, tendo um

o interesse do incapaz, salvaguardando seus direitos. As-

papel ativo na defesa de direitos”.

sim, pelo instituto da interdição civil, temos como sujeitos

Para a consecução de ações no campo dos direitos e,

fundamentais o incapaz e o seu curador, e como elemento

DO ASSISTENTE SOCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE

consequentemente, das políticas públicas, o Ministério Público requisita não apenas a atuação de seus membros – pro-

O Código Civil elenca as hipóteses que sujeitam os indi-

PERNAMBUCO

motores e procuradores de justiça. Ao longo do tempo, a mu-

víduos à curatela, quais sejam, a ausência de discernimento,

dança do perfil da instituição pós Constituição de 1988 e os
dilemas contemporâneos passaram a exigir a intervenção
de outros profissionais, entre estes, os assistentes sociais.

Cristiane Cavalcanti Dutra de Lima1, Roberta de Souza Campêlo2 e Tanany Frederico dos
Reis3

No âmbito do Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) a interface entre a defesa de direitos e de políticas
públicas, se dá, entre outras estratégias institucionais, pela
existência de núcleos, organizados em torno de temáticas

EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

específicas. O MPPE conta atualmente com quatro núcleos:

O artigo tem como objetivo visibilizar e provocar o debate sobre a interface da interdição

Núcleo de Apoio à Mulher; Núcleo da Diversidade; Núcleo

civil com as expressões da questão social e ainda, discutir a defesa e o fomento dos direi-

de Justiça Comunitária e Núcleo de Família e Registro Civil

tos individuais, difusos e coletivos pelo Ministério Público, considerando essa demanda

da Capital Alcides do Nascimento Lins (NAF). Estes pres-

judicial. Para tanto, esses temas serão problematizados através da intervenção do assis-

tam apoio e dão suporte aos promotores e procuradores de

tente social nesse espaço sócio-ocupacional.

justiça para o desempenho de suas funções, reunindo informações sobre políticas públicas, legislação, estudos acadê-

Palavras-chave: Interdição judicial. Questão social. Políticas públicas. Ministério Pú-

micos, estatísticas, além de atuarem no caso a caso.

INTRODUÇÃO

decorrente de enfermidade ou doença mental; a impossibilidade de expressão da vontade; e a condição específica de alguns sujeitos, assim nomeados pela legislação civil: pródigos,
ébrios habituais, toxicômanos e excepcionais sem completo
desenvolvimento mental. A incapacidade civil é decretada,
pois, em função do comprometimento da vontade e da razão,
e não pela simples existência de uma doença ou deficiência.
Há ainda a possibilidade de haver curatela sem interdição civil, para o enfermo ou pessoa com deficiência física,
para o trato de interesses específicos. Nesse caso, como não
há comprometimento da volição e do discernimento, tornase desnecessária a decretação da incapacidade, preservando-se a proteção com a nomeação do curador.
Uma das questões controversas que giram em torno da

O NAF, especificamente, tem como finalidade pro-

decretação da incapacidade civil é a aferição do grau de dis-

mover a integração dos órgãos de execução do MPPE que

cernimento e de volição do sujeito. Pelo dispositivo norma-

atuam nas Varas de Família e Registro Civil da Capital,

tivo, o juiz será assistido por especialista que, pela tradição,

prestando-lhes auxílio técnico para que possam desem-

incorpora o saber médico. Nessa perspectiva,

blico. Direitos individuais, difusos e coletivos.

1.

fundante, a proteção.

penhar, com maior eficiência, suas funções institucio-

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Essa Carta Constitucional se diferenciou das demais por trazer a definição do Ministério Público
de maneira mais precisa, modificando suas funções e colocando a instituição na direção de duas vertentes: a do fomento de
políticas públicas e a da fiscalização das políticas públicas, o que, nos termos de Tejadas (2013), pode ser compreendido da
seguinte maneira:

nais. Esse Núcleo é composto por profissionais de Ser-

É o médico-perito o profissional que detém o sa-

viço Social, Direito, Psicologia e Contabilidade, além de

ber-poder de determinar, com a autoridade que lhe

profissionais de apoio administrativo.

é conferida oficialmente, se a pessoa é ou não um

Tomando o NAF como campo empírico, o presente artigo

doente, se ela tem ou não discernimento, se ela é

tem como objetivo, pois, provocar o debate sobre a interface

incapaz e qual o grau de sua incapacidade. É através

da interdição civil com as expressões da questão social e com

desse olhar, isto é, da doença descrita, categorizada

as políticas públicas e, nesse contexto, problematizar a atua-

No caso do fomento, evidencia‑se que o guia para a ação institucional são os direitos garantidos legalmente e ainda
não efetivados, constituindo‑se numa agenda de direitos. A fiscalização das políticas públicas, por sua vez, relaciona‑se com a qualidade da política pública, evidenciando que não basta a oferta de programas, projetos e serviços
correlacionados a direitos; é preciso avaliar sua qualidade e correspondência aos direitos assegurados. Dessa forma,
a fiscalização é dotada de expressiva complexidade, pois conduz o Ministério Público ao âmago das políticas, à sua
gestão, aos paradigmas que as definem, aos seus processos cotidianos de trabalho.
Mesmo que na atualidade ainda persista a ênfase da instituição na esfera criminal, o percurso histórico do Ministério
Público nas últimas três décadas evidencia que a nova previsão constitucional possibilitou-lhe o desenvolvimento de ações
que se colocam como estratégias de asseguramento e de recomposição de direitos individuais e coletivos, cujas violações
podem ser compreendidas como expressões da questão social4. Assim, ainda segundo Tejadas (op. Cit, p. 466), “o Ministério
Público tem o dever de agir quando os segmentos mais vulnerabilizados e enfraquecidos na luta política apresentam neces-

ção do Ministério Público na defesa dos direitos individuais,
difusos e coletivos5, a partir da intervenção do assistente social nesse espaço sócio-ocupacional. Para tanto, faremos inicialmente uma breve discussão a respeito da interdição civil.
2.

A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO
NAF: REFLETINDO SOBRE A INTERFACE ENTRE
A QUESTÃO SOCIAL E A INTERDIÇÃO CIVIL
A interdição civil está disciplinada no nosso ordena-

mento jurídico como sendo a decretação da impossibilidade de uma pessoa, diretamente, praticar atos que tenham
consequências jurídicas. Em outras palavras, significa a
declaração da incapacidade de uma pessoa para reger sua

1 Especialista em Políticas Públicas e Gestão de Serviços Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco; assistente social do Ministério Público de Pernambuco; email:
clima@mppe.mp.br; telefone: (81) 3303 5170.
2 Estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Estagiária do Ministério Público de Pernambuco; email: roberta.souzac@hotmail.com;
telefone: (81) 3303 5170.

vida e seus bens, com a consequente nomeação de um res-

4 Segundo Iamamoto (2008, p. 27) “a questão social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma
raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada,
monopolizada por uma parte da sociedade”.

5 Os direitos individuais homogêneos relacionam-se a interesses individuais
homogêneos e referem-se a um grupo de pessoas que partilham de prejuízos
divisíveis decorrentes de uma mesma circunstância; os direitos coletivos no
sentido estrito, vinculam-se a um grupo de pessoas determináveis que partilham
de prejuízos indivisíveis decorrentes de uma mesma relação jurídica; os direitos
difusos são devidos a um grupo de pessoas indetermináveis com danos indivisíveis
e reunidas pelas mesmas circunstâncias do fato, conforme assinala Mazzilli (1998
apud SILVA, 2013, p. 465).
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3 Mestranda em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco; assistente social do Ministério Público de
Pernambuco, email: tanany.reis@tjpe.jus.br; telefone: (81) 3303 5170.
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e atribuída ao sujeito por um profissional da área
médica, que a justiça dará o veredictum que definirá o papel que o sujeito passará a desempenhar na
vida social” (MEDEIROS, 2007, p. 98). (grifo nosso)
O grau da incapacidade identificado na perícia médica
determinará o caráter da interdição, podendo ser esta total
ou parcial. É a partir dessa limitação que se define o alcance
do poder do curador e a possibilidade, do ponto de vista jurídico, de vida autônoma do curatelado para alguns atos da
vida civil6. A questão da autonomia da pessoa interditada é
controversa, pois a restrição ao exercício de direitos impõe
ao curatelado a condição de não cidadão, posto que a fruição
de seus direitos se dará apenas pelo intermédio do curador.
Assim, o caráter protetivo da interdição pode se transformar em exclusão. Como bem assinala Medeiros (2007, p. 106),

6 O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou uma cartilha sobre
interdição parcial, na qual adotou as resoluções da Convenção sobre os Direitos
das Pessoa com Deficiência, da Organização das Nações Unidas. Nela há a defesa
da adoção da interdição parcial, que deverá respeitar a autonomia do sujeito,
ter tempo determinado e ser periodicamente revista. A cartilha está disponível
em:
<http://www2.cnmp.mp.br/portal/images/Interdi%C3%A7%C3%A3o_
Parcial_11.06_WEB.pdf>. Acesso em: 15 mar 2015.
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O equacionamento do binômio exclusão/proteção,

Considerando, pois, o arcabouço teórico-metodológico

ponibilidade financeira, a rotina doméstica, o desempenho

são do BPC, de acordo com o que preconiza o próprio INSS,

presentes nos estatutos da interdição e da curatela,

e a competência técnico-operativa e ético-profissional de-

profissional ou escolar” (OLIVEIRA, 2001); o insuficiente e

através de atos normativos internos10. Ressaltamos que se

reside na real avaliação das possibilidades desse su-

senvolvida pela categoria ao longo das últimas três décadas,

deficitário apoio institucional dispensado à família do pa-

houvesse a vinculação entre estes dois procedimentos, isto

jeito. São essas possibilidades individuais (ou capa-

a intervenção do assistente social no NAF permite desvelar

ciente psiquiátrico.

possivelmente implicaria em um “processo de naturaliza-

cidades) que determinarão, por oposição, suas in-

as condições objetivas e as determinações que limitam e

Sem negar que as violações de direitos – algumas das

capacidades e, por consequência, os limites de seus

condicionam a prestação de cuidados à pessoa incapaz, para

quais produzidas na própria família (como a negligência, os

impedimentos ou de sua interdição e a extensão de

além de suas manifestações imediatas e superficiais.

maus-tratos e a violência financeira, esta última já referida)

Do exposto, ressaltamos que a intervenção do assisten-

Nesse sentido, um primeiro aspecto a ser problema-

– devem ser publicizadas e enfrentadas, é preciso considerar

te social no NAF se dá concretamente sobre situações indi-

tizado – e que se revela tanto nas denúncias apresentadas

que a cobrança institucional às famílias, feita de forma des-

viduais, mas é imprescindível considerar que para o Serviço

Ao exercício da função de curador se dá o caráter de

ao NAF quanto nos discursos das instituições que even-

contextualizada em relação à realidade que vivenciam, rom-

Social, “‘o caso’ em estudo não é ‘um caso’, ou seja, ele tem

múnus público, considerando-se a relevância da função e

tualmente acompanham ou atendem pessoas incapazes,

pe com a lógica da defesa e afirmação de direitos e se coloca

sua condição singular; todavia a sua construção é social,

a peculiaridade de ser atribuído por uma decisão judicial,

interditadas ou não –, é a atribuição, à família, da respon-

simplesmente como tentativa de ajustamento e adaptação,

histórica, cultural. As influências familiares, os condicio-

ou seja, por se constituir como um mandamento estatal que

sabilidade de ser a principal provedora de bem-estar. Tal

em detrimento de outras estratégias que apontem para o for-

nantes culturais, as determinações sociais relacionadas ao

não se limita à administração financeira do patrimônio do

consideração não está descolada dos processos de minimi-

talecimento, ampliação e qualificação das políticas sociais.

mundo do trabalho, às políticas sociais, ao território onde

interditado, alcançando outras esferas do cuidado.

zação do Estado e da disputa pelo fundo público – que, no

Os processos de interdição judicial também podem

O Ministério Público, como titular do interesse dos

limite, incidem sobre a desqualificação das políticas sociais

desvelar a ocorrência da chamada judicialização da questão

incapazes, é ente legitimado a ingressar com o pedido de

públicas, especialmente as constitutivas do chamado tripé

social, a qual pode ser percebida, entre outras evidências,

Desse modo, a precariedade da condição de vida dos su-

interdição civil, em situações específicas, e também tem

da seguridade social.

pela transformação de demandas que em sua essência, são

jeitos com os quais os assistentes sociais do NAF deparam

sua curatela ou proteção.

ção da interdição de portador de transtorno mental pobre”
(BRASIL, 2007, p. 108).

vive, particularizam-se em sua história e explicam sua condição presente” (FÁVERO, 2009).

o poder-dever de promover a fiscalização do exercício da

Essa situação expressa o cariz compensatório e residual

sociais, em questões judiciais. Nesse sentido, citamos o en-

em sua prática profissional revela que ao mesmo tempo em

curatela. Nesse contexto, cabe à equipe interdisciplinar

das políticas sociais na atualidade, as quais se configuram não

caminhamento ao NAF, pela Justiça Federal, de situações

que há uma tendência de imputar às famílias a maior res-

do NAF promover a troca de experiências e saberes acerca

como mecanismos de asseguramento de direitos (a despeito de

relativas a pessoas que pleitearam judicialmente a conces-

ponsabilidade pelo cuidado e bem-estar, as políticas sociais

dessa temática, realizar visitas de monitoramento aos in-

todos os limites impostos a essa garantia numa sociedade ca-

são do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que fo-

necessárias à efetivação dessas ações são insuficientes e li-

terditados e familiares e formular propostas para uma nova

pitalista subordinada como a brasileira), mas como estratégias

ram consideradas pelo Judiciário Federal, como passíveis

mitadas. Esses limites se evidenciam nos processos de arti-

forma de atuação do MPPE nos casos de acompanhamento

de gestão da pobreza, dos riscos e da vulnerabilidade.

de interdição judicial, dada a requisição feita ao INSS.

culação da rede de saúde e socioassistencial, ação a partir da

e de fiscalização de interdições, dentre outras atribuições.
Aproximadamente 95% das demandas encaminhadas

Assim, o retrocesso da proteção social e a reposição da

Em tais situações, observamos que a demanda inicial

família como protagonista na oferta do cuidado e da assis-

apresentada à Justiça9 não se fundamenta no pedido de

qual esses profissionais buscam viabilizar o acesso a bens e
Assim, a condição particular de um determinado sujeito,

serviços que resguardem ou materializem direitos.

tência, fazem parte de um mesmo movimento, no qual, se-

decretação judicial da incapacidade civil de quem solicita

Varas de Família e Registro Civil da Capital referem-se à

gundo Mioto (2008) “dilui-se a responsabilidade coletiva da

o BPC, mas apenas na busca de um benefício assistencial

embora guarde especificidades de toda ordem, reflete e parti-

questão da interdição civil de pessoas consideradas incapa-

proteção social e recoloca-se em cena a tese da responsabili-

cujos critérios de concessão não se esgotam no campo da

culariza o movimento mais geral da realidade, considerando

dade dos indivíduos, ou melhor, de suas famílias, na provi-

saúde e incluem em sua avaliação aspectos socioeconômi-

as determinações que as atravessam. Nesse sentido, algumas

são do bem-estar” (p. 139), situação que é acompanhada da

cos. Nesse sentido, sem desqualificar o que é atestado pela

das violações de direitos a que estão submetidas as pessoas

“reativação das práticas disciplinadoras” (p. 141).

perícia médica realizada pelo INSS, ressaltamos que é a po-

incapazes, são condicionadas pela fragilização das políticas

Na experiência do NAF essas orientações se evidenciam

breza material do suposto incapaz e de sua família, o fator

sociais, tributária dos processos de contrarreforma do Esta-

mais fortemente em relação às pessoas com deficiência ou

determinante para a solicitação do BPC e não a doença ou

do brasileiro, em curso desde o fim dos anos 1990.

transtorno mental, indicando um desvirtuamento do que

deficiência em si mesmas.

ao NAF e oriundas das Promotorias que oficiam junto às

zes. Tais demandas muitas vezes relacionam-se a situações
de violação de direitos, as quais podem ser compreendidas
como expressões da questão social.
Parte dessas situações refere-se à precária assistência
ofertada pelo curador à pessoa interditada, e ainda, à ocorrência de abusos, mediada pela assimétrica relação de poder
que se estabelece entre curador e curatelado. Nesse sentido,
a violência financeira7 é recorrente nos casos acompanhados pelo NAF. Outras situações chegam ao NAF através de
denúncias – de pessoas físicas ou de instituições – relativas
a abandono de idosos ou de pessoas com deficiência ou portadoras de transtorno mental que, sozinhas, são incapazes
de cuidar de si. Frequentemente, esse abandono é apresentado pelo denunciante como decorrência de omissão da
família e se expressa através da não satisfação ou do atendimento precário às necessidades básicas daqueles sujeitos,
incluindo alimentação, moradia e saúde. Para identificar e
intervir nessas e em outras violações de direitos, o assistente social é requisitado.

7 Segundo o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa
Idosa (BRASIL, 2005, p. 12), o abuso financeiro e econômico “consiste na
exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles de
seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência manifesta-se,
sobretudo, no âmbito familiar”. Algumas expressões da violência financeira
praticada contra idosos foram elencadas por Ferreira-Alves (apud ARAÚJO,
2011, p. 6): “uso, venda ou transferência de dinheiro, propriedade ou outros bens
sem consentimento; assinatura forjada em cheques ou em outros documentos
financeiros e legais; largas somas de dinheiro retiradas de contas bancárias (sem
o seu conhecimento)”.
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Considerando, pois, que a ampliação e a qualificação

preconiza a Reforma Psiquiátrica8. Nesse sentido, observa-

A precária condição econômica das famílias que se en-

das políticas sociais é imperativa para o atendimento e a

mos, algumas vezes a incompreensão manifesta pelos servi-

quadram nessa situação pode ser percebida pelo fato de que

satisfação das necessidades básicas das pessoas incapazes –

ços substitutivos, como os CAPS, sobre as dificuldades e os

a assistência prestada à pessoa com deficiência ou porta-

interditadas ou não –, destacamos que o NAF também tem

desafios da família na lida com os pacientes psiquiátricos.

dora de transtorno mental depende de forma significativa

sido chamado a atuar na discussão de políticas públicas, o

do uso do benefício assistencial. Muitas vezes este recurso

que se dá a partir da participação em audiências públicas

financeiro é decisivo para a sobrevivência da família como

que versam sobre os serviços socioassistenciais existentes

um todo e não necessariamente seu uso nessas condições é

no município do Recife, conduzidas pelas Promotorias de

indevido, uma vez que pode ocorrer em um contexto em que

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e dos Direitos da

a renda familiar está reduzida em função do desemprego ou

Pessoa Idosa, ambas da Capital.

Esta situação desconsidera, por exemplo, os modos pelos quais a família se organiza, cuida e estabelece relações
socioafetivas ao lidar com as questões do adoecimento psíquico; as condições sociais e econômicas do grupo familiar,
as quais determinam o alcance e a qualidade da assistência
prestada a quem dela necessite; a sobrecarga que a doença mental produz no grupo familiar e que compromete “a
saúde, a vida social, a relação com os outros, o lazer, a dis-

8 Entende-se por Reforma Psiquiátrica, o conjunto de iniciativas políticas,
sociais, culturais, administrativas e jurídicas que visam transformar a relação
da sociedade com o cidadão mentalmente enfermo. A Reforma vai desde as
transformações na instituição e no saber médico-psiquiátrico até às práticas
sociais do lidar com essas pessoas portadoras de problemas mentais. Trata-se de
um processo de transformação complexo nos campos do saber, da ética, da cultura
e da cidadania” (MACEDO, ANDRADE e SILVA, 2009, p. 19). A partir da Reforma
Psiquiátrica, “paulatinamente, o modelo hospitalocêntrico vem sendo substituído
por uma rede integrada de atenção à saúde mental voltada para um paradigma
de assistência comunitária sustentada pelo respeito aos direitos humanos e de
cidadania (FERNANDES et al., 2012, p. 21).
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de outros impedimentos para a inserção de seus membros

A participação dos assistentes sociais do NAF nessas

no mercado de trabalho (como idade e existência de doen-

audiências públicas, além de permitir o desvelamento dos

ças). Desse modo, é possível caracterizar esse uso como uma

nexos entre a interdição judicial e a questão social, pode

estratégia de sobrevivência, a qual pode ser compreendida

fortalecer a ponte entre a defesa dos direitos individuais –

como um arranjo para maximizar a renda, na perspectiva de

através das intervenções específicas nos casos acompanha-

garantir a reprodução material de uma família.

dos – e dos direitos difusos e coletivos, colaborando dessa

Destacamos que embora seja uma exigência ainda fre-

forma, para a materialização da função constitucional do

quente, não há necessidade de interdição civil para a conces-

Ministério Público.

9 Destacamos que o ajuizamento de ação judicial para a interdição de pessoa
supostamente incapaz deve ocorrer na esfera do Poder Judiciário estadual e não
federal.

10 Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45, de 06/08/2010, disponível em:
<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucaonormativainss45_2010.
htm>. Acesso em: 15 mar 2015.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

3.

CONCEITOS DE FAMÍLIA UTILIZADOS POR ASSISTENTES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

SOCIAIS BRASILEIROS

A inserção do Serviço Social no Ministério Público é bastante recente, sendo contemporânea da atualização do perfil da
instituição, ocorrida no fim da década de 1980. A intervenção do assistente social nesse espaço sócio-ocupacional se coaduna com a defesa e a ampliação de direitos humanos, sendo compatível, portanto, com os princípios e os valores que norteiam
o projeto ético-político profissional do Serviço Social hoje hegemônico.

Amanda Segato Machado de Azevedo1, Claudio Henrique Miranda Horst2 e Maria Lúcia

Para Arruda (2014), as mudanças efetuadas nas funções do Ministério Público imprimiram uma maior legitimidade ao

Teixeira Garcia3

papel do Serviço Social nessa instituição, ampliando-se os espaços de inserção profissional e as possibilidades de atuação.
Desse modo, como sinalizamos, a intervenção nesse espaço sócio-ocupacional possibilita tanto a ação dos assistentes sociais

EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

na defesa dos direitos individuais quanto na defesa dos direitos difusos e coletivos.
Nesse sentido, a intervenção do assistente no Ministério Público parte da compreensão de que a realidade não se dá a

Objetiva analisar, por meio dos artigos publicados no Encontro Nacional de Pesquisado-

conhecer em sua imediaticidade, exigindo para seu desvendamento uma competência teórico-metodológica e ético-política

res em Serviço Social, como a categoria de Assistentes Sociais tem trabalhado a temática

capaz não apenas de descrevê-la, mas, sobretudo, de indicar caminhos possíveis de enfrentamento dos limites nela encon-

família nos últimos dez anos. Realizamos pesquisa documental utilizando como fonte

trados, os quais muitas vezes, se expressam como violações de direitos agravadas tanto pela agudização da questão social

os anais (disponíveis nos CD-ROM) dos Encontros de 2004 a 2012. Como amostras finais

quanto pela insuficiência das políticas sociais necessárias à satisfação de necessidades básicas.

foram selecionadas 27 artigos nos quais os autores apresentaram o conceito e/ou noção
de família que utilizam em seu argumento. Esses conceitos demonstraram que apesar

Nesse sentido, a prática profissional do assistente social no Ministério Público pode colaborar para a recomposição de

das famílias serem objeto de atuação profissional desde sua gênese, o trabalho com as

direitos eventualmente violados, o que pode se dar pela intervenção nos casos concretos, mas, também, através da incidên-

famílias não proporcionou um amplo avanço teórico sobre as mesmas, concentrando

cia, ainda que indireta, na conformação de políticas públicas.

as discussões em focos específicos. A discussão de famílias vem sendo colocada em um
segundo plano, ao entenderem que as mesmas podem ser contempladas através de outras temáticas centrais. Outro aspecto é a centralidade que as famílias vêm ocupando nas
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políticas públicas, fato esse constatado nos artigos que ao tratar das políticas traziam as
famílias como eixo fundamental para a efetivação das ações traçadas. O reconhecimen-
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família a partir da própria narrativa dos membros. Precisamos avançar numa análise que

ARRUDA, Isabel Campos de. Serviço Social no Ministério Público: Consolidação de uma proposta de trabalho na defesa de
políticas sociais. In: FÁVERO, Eunice; GOIS, Dalva Azevedo de (orgs.). Serviço Social e Temas Sociojurídicos: debates e experiências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

não fracione a família (incorrendo em um erro histórico), e que nos permita e entendê-la
como constitutiva de um todo, em sua essência e aparência.

BRASIL. Presidência da República. Subsecretaria de Direitos Humanos. Plano de ação para o enfrentamento da violência
contra a pessoa idosa – Brasília: Subsecretaria de Direitos Humanos. 2005.
__________. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A banalização da
interdição judicial no Brasil: relatórios. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2007. 333 p. – (Série
ação parlamentar; n. 349).
FÁVERO, Eunice Teresinha. Instruções sociais de processos, sentenças e decisões. In: CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.
FERNANDES, Márcia Astrês et al. Reforma psiquiátrica: percepção da família do portador de transtorno mental. In: Revista
Interdisciplinar UNINOVAFAPI, Teresina. v.5, n.3, Jul-Ago-Set. 2012. Disponível em: <http://www.novafapi.com.br/sistema s/revistainterdisciplinar/v5n3/pesquisa/p3_v5n3.htm>. Acesso em: 15 jan. 2014.
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 14. ed. – São Paulo: Cortez,
2008.

Palavras-chave: Famílias. Arranjos Familiares. Serviço Social. ENPESS.

1.

INTRODUÇÃO
Analisar o debate do Serviço Social sobre a temática família nos últimos 10 anos é o objetivo deste artigo. Partimos do

pressuposto de que esta temática é importante para a atuação do profissional em Serviço Social. Para tanto, identificamos
nos anais dos últimos cinco ENPESS quais as concepções utilizadas por esses profissionais, em que elas se assemelham, em
que se diferenciam e qual a direção teórica que apontam.
Entendemos que as demandas e configurações apresentadas pelas famílias não podem ser consideradas como questões
particulares de determinados modelos, mas devem ser observadas como relacionadas às desigualdades sociais ligadas à
relação social de produção capitalista (KOWALSKI, 2004, p. 6). Vocalizando a perspectiva histórico-crítico-dialética, acreditamos que “não é possível falar de família, mas sim de famílias. O uso do plural se faz no sentido de abarcar, dentro da

MACEDO, Fabiana Marques da Silva, ANDRADE, Marilda e SILVA, Jorge Luiz Lima da. A reforma psiquiátrica e implicações
para a família: o papel do enfermeiro no Programa Saúde da Família. In: Informe-se em promoção da saúde, v.5, n.2.p.19-23,
2009. Disponível em: <http://www.uff.br/promocaodasaude/reforma%20psiquiatrica 7.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2014.

concepção família, a diversidade de arranjos familiares existentes hoje na sociedade brasileira” (Mioto, 1997, p.120) e que

MEDEIROS, Maria Bernadete de Moraes. Interdição Civil: proteção ou exclusão? São Paulo: Cortez, 2007.

lizamos pesquisa documental utilizando como fonte os anais dos Encontros de 2004 a 2012. Para seleção do corpus empírico

MIOTO, Regina Célia Tamaso. Família e políticas sociais. In: BOSCHETTI, Ivanete et al. (org.). Política social no capitalismo:
tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008.
OLIVEIRA, Adriane M. Netto de. Os sentimentos da família frente à faticidade da doença mental. In: Fam. Saúde Desenv.,
Curitiba, v.3, n.2, p.146-153, jul./dez. 2001.

considerem as suas diferentes formações.
Compreender como as famílias vêm sendo entendidas no interior das produções acadêmicas é mister aqui. Para isso, reautilizamos como palavras-chave Família e Serviço Social. Como amostras finais foram selecionadas 27 artigos nos quais

1		
Amandamachado-@hotmail.com
2		
com

TEJADAS, Sílvia da Silva. Serviço Social e Ministério Público: aproximações mediadas pela defesa e garantia de direitos
humanos. In: Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n 115, p. 462-482, Jul./set.2013.
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CONCEITOS DE FAMÍLIA UTILIZADOS POR ASSISTENTES SOCIAIS BRASILEIROS

FAMÍLIA

as famílias e suas manifestações na vida cotidiana. Por isso

que utilizaram em seu argumento. Como técnica de análise

no próximo tópico propomos analisar, por meio da documen-

utilizou-se a análise de conteúdo.

tação publicada no Encontro Nacional de Pesquisadores em

A família, juntamente com o Estado e a Igreja

gia, Ciências Jurídicas e Sociais, História, Filosofia, e Me-

Serviço Social, como a categoria de Assistentes Sociais tem

ajudam a normatizar a vida em sociedade por-

dicina. Observados esses aspectos, constamos a variedade

trabalhado a temática família nos últimos dez anos.

que impõem direitos, poderes e deveres, talvez

das áreas de conhecimento que são utilizados pelas pesqui-

2.

FAMÍLIA, FAMÍLIA: SIMPLES, COMPLICADO E

Economia (dois). Os demais inserem-se nas áreas de: Teolo-

seja por isso, que de dentro dela surgem os primei-

sadoras em Serviço Social. Além dessas referências algumas

2.1 O DEBATE DO SERVIÇO SOCIAL EXPRESSO NOS

ros preconceitos vividos pela criança e mais tarde

obras clássicas foram utilizadas, como Engels e Ariès. Isso

ANAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ENPESS

reproduzidos pela sociedade. Já que é pelo viés

aponta-nos que os profissionais tem recorrido as mesmas

MUITAS VEZES INDEFINIDO.
“Traduzir-se uma parte na outra parte - que é uma

papel central na socialização primária:

Antropologia - cinco), Psicologia (três), Serviço Social (dois),

os autores apresentaram o conceito e/ou noção de família

questão de vida ou morte - será arte?”

familiar que os sujeitos são introduzidos no meio

(Ferreira Gullar).

social, trazendo consigo toda uma configuração
Desnaturalizar algo tão familiar é um salto funda-

A família tem sido considerada, desde os primórdios,
como a base da sociedade. Calderón e Guimarães (1994)

mental para o assistente social [..] (FREITAS; BRA-

própria de seu primeiro grupo social de vivência
(trabalho, nº 6 anais X ENPESS).

GA; BARROS, 2011).
Como um debate que suscita contradições, as famílias

apontam que a família nuclear burguesa vem passando por
Considerando os cinco últimos ENPESS, apenas em

algumas vezes eram pensadas desconectadas de sua vincu-

ditamos, essa chamada “crise”, não tem relação com as

2004 identificamos uma linha direcionada a família (Fa-

lação à classe social e mesmo à sua composição heterogênea.

funções que a família exerce na mediação do indivíduo

mília e sistemas de proteção social) que estava dentro do

Nesse momento, como o fragmento acima, a família apare-

com a sociedade. Além disso, a “crise” na família está re-

sub eixo Serviço Social, Política Social, Estado e Sociedade,

ceu muitas vezes no uso do singular diminuindo a possibi-

lacionada com o fato da não existência somente do modelo

e do eixo temático Articulação entre Formação e Exercício

lidade de entendê-la em suas mais variadas organizações.

nuclear patriarcal, ou seja, na dificuldade de aceitação das

Profissional. Observando os eixos de todos os ENPESS, as

Atrelado a isso incorre-se no equívoco de atribuir à família

outras formas de arranjos e cumprimento de papeis sociais

essências das discussões foram as mesmas, alterando pe-

um determinado modelo tradicional universal, desconside-

(CALDERÓN; GUIMARÃES, 1994).

quenas temáticas, mas a família não foi priorizada na sua

rando sua realidade social e até mesmo classificando-a en-

A família tem que ser vista para além de um único pon-

totalidade em nenhum outro encontro, ficando a temática

tre “estruturada ou desestruturada”.

to de vista, de um processo isolado e reduzido a apenas aos

distribuída nos mais diversos eixos e sub eixos. Isso pode

Como forma de explorar o material, analisamo-o con-

aspectos de sua composição, mas precisa ser analisada na

ser constatado quando identificamos que mais de 50% dos

siderando 3 aspectos: os autores utilizados, os conceitos/

perspectiva da totalidade que implica reconhecê-las em

artigos estavam distribuídos em três eixos temáticos: Ar-

noções e o foco dos artigos.

suas mudanças (MIOTO, 2000). Há uma necessidade dos

ticulação Entre Formação e Exercício Profissional; Política

Uma primeira constatação foi à similaridade entre os

profissionais compreenderem que a simplificação do concei-

social e serviço social; Classe, gênero, raça/etnia, geração,

autores utilizados por nós na revisão de literatura e os usa-

to de família (singular) traz embutido um verniz funciona-

diversidade sexual. Os demais artigos estavam pulveriza-

dos nos artigos do ENPESS. Nesse sentido, reafirmamos a

lista, que defende a existência de um modelo de família har-

dos nos mais diversos sub eixos.

ideia de que há uma lacuna, na produção teórica do Serviço

uma crise há mais de cem anos, porém assim como acre-

mônico, equilibrado e sem conflitos, no qual há tendências

As concepções de família presentes nos trabalhos por

Social sobre a sistematização e conceituação do trabalho

naturais das funções do masculino-feminino. No entanto,

nós analisados apresentaram similaridades e divergências no

profissional com famílias. Destacamos duas autoras essen-

esse modelo (pensado como eterno e universal) não com-

interior dos textos. Nos 27 artigos analisados constatamos

ciais para o entendimento do trabalho com famílias no mo-

preende a multiplicidade de formas e transformações que os

que a família é apresentada como portadora de um conceito

mento atual, são elas: Cinthia Sarti da Antropologia e Maria

grupos assumem hoje na complexidade da realidade social.

com posições diferenciadas, retratada sob diversos mirantes:

Cristina Bruschini da Sociologia. Essa busca por autores de
outras áreas também foi um caminho percorrido pelas au-

Reafirmamos o pressuposto que as organizações
familiares são construções históricas, portanto, vão se

Na literatura sobre família, não existe um concei-

toras dos 27 artigos selecionados. Essa interlocução se faz

modificando em cada tipo de sociedade e sofrem trans-

to reconhecido como único e consensual, capaz de

necessária, pois o tema envolve múltiplas dimensões e áre-

formações, sejam econômicas, culturais, ideológicas, po-

agregar todas as análises formuladas sobre ela.

as de conhecimento (Psicologia, Sociologia, Antropologia,

líticas, etc (MIOTO, 2010).

O que existe são aproximações de acordo com as

Economia, Demografia, etc).

O Serviço Social sempre esteve presente junto às famí-

perspectivas teórico-metodológicas dos autores e

Alguns autores utilizados por nós na revisão de litera-

lias. No início, essa relação ocorreu em caráter imediatista,

das suas áreas de conhecimento. A dificuldade para

tura podem ser encontrados nos artigos do ENPESS, como:

na lógica de ajustamento do sujeito a ordem e na sua con-

a formulação de um conceito-padrão reside na com-

Calderón e Guimarães, Bruschini, Sarti, Losacco e Mioto.

sequente preparação e aptidão para o mercado de trabalho.

plexidade da família e na sua transversalidade, na

Desses seis autores que apareceram em comum, três deles

No entanto, o posicionamento do Serviço Social ao lado das

sua relação com as questões mais gerais da vida so-

são das Ciências Sociais; duas são do Serviço Social e uma da

famílias da classe trabalhadora, compreendendo-as de for-

cial, na multiplicidade de questões e temáticas pre-

Psicologia. Registramos duas autoras mais referenciadas:

ma crítica, iniciou-se em meados dos anos sessenta com o

sentes no interior da família, tanto nas expressões

Heloísa Szymanski da Psicologia que apareceu nos cinco en-

movimento de Reconceituação, avançando nos anos setenta

da sua realidade concreta quanto na produção teó-

contros, e Regina Mioto do Serviço Social que foi referencia-

e sendo mais precisamente marcada em 1979 no Congresso

rica sobre ela. (trabalho n°56 anais XIII ENPESS).

da em quatro encontros. A utilização dessas duas autoras na
maioria dos artigos demonstra a procura da categoria tanto

da Virada (NETTO, 2008).

por debates em nossa área como na psicologia, que vem “su-

Sabemos que os profissionais do Serviço Social ocupam

Um aspecto recorrente nos argumentos foi o papel fun-

lugares estratégicos de gestão, formulação, implementação,

damental que as famílias vem exercendo ao longo dos anos,

execução de políticas, programas e projetos direcionados aos

sendo consideradas espaço de socialização e transmissão de

Dentre os outros autores que apareceram nos artigos,

usuários, logo, suas famílias. Sendo assim, os profissionais

valores, regras de convivência para os seus membros. Como

mas não foram utilizados por nós, destacamos que perten-

precisam estar atualizados de como vêm sendo entendidas

espaço de apoio, desenvolvimento humano, as famílias têm

cem a diversas áreas como: Ciências Sociais, (Sociologia e
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fontes de busca da temática da família, e ainda apesar de
não serem todos da área de Serviço Social, há uma aproximação, identificação e uma circulação das obras dentro da
categoria profissional.
2.1.1- Família é ......
As concepções apresentadas pelos autores apresentaram semelhanças e diferenças. Agora precisávamos aprofundar a compreensão empregada nesses conceitos. Mas,
parafraseando Clarisse Lispector “Corro perigo, como toda
pessoa que vive. E a única coisa que me espera, é exatamente
o inesperado”. O inesperado nesse percurso foi a descoberta
do que chamamos aqui de plágio4. O que encontramos: 5
autores dos artigos do Enpess não identificaram as fontes
utilizadas, mas estas eram facilmente identificáveis (até
porque repetiam definições encontradas em outros trabalhos aqui pesquisados).
Quanto aos conceitos e/ou noções podemos observar que
eles se dividem em quatro apontamentos gerais, a saber:
1.

Considera a família sob os seguintes aspectos:
associação de pessoas; grupo social convivendo
por razões e laços afetivos; compromisso mútuo;
rede de apoio e solidariedade; não apenas ligada
por fatores sanguíneos; proteção; reciprocidade
e mutualidade; respeito; responsabilidade; dependência; pessoas que convivem num lapso de
tempo mais ou menos longo; pessoas que se relacionam cotidianamente; conjunto heterogêneo;
socialização; somatória de diversos

arranjos;

qualquer combinação de pessoas; aprende valores de caráter moral, ético, religioso, político.
Além disso, esse entendimento aponta que os
profissionais compreendem que existe diversas
forma de famílias bem como se baseiam nas políticas que usam do cotidiano profissional. Se
tomarmos com exemplo a PNAS, vemos que são
empregados vários termos contidos na definição
da política no que tange a família como “espaço
de proteção e socialização; cuidado entre os
membros” (BRASIL, 2004). Ainda tem entendido
a família para além das relações consanguíneas.
Percebemos a presença do entendimento da NOB/
SUAS ao visualizar a família enquanto núcleo de
sustentação afetiva, ou seja, laços afetivos, para

4 Diniz (2011, p. 14) afirma que o “plágio é uma apropriação indevida de criação
literária, que viola o direito de reconhecimento do autor e a expectativa de
ineditismo do leitor”.
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além de fatores biológicos (BRASIL, 2005).

foge a essa caracterização não se qualificaria en-

Assim, ao entender que a família pode ser forma-

quanto unidade familiar.

da por diversos arranjos ampliam a compreensão
de não há apenas um modelo de família patriarcal
nuclear burguesa, dando margem para uma atuação profissional com o entendimento das reais
necessidades que dessas famílias.
2.

Considerou a família dentro da perspectiva de
um sistema, estrutura, padrões - pequena
sociedade humana; ponte de interseção; alianças entre grupos, cooperação, solidariedade.
Nesse grupo observamos uma influência da
terapia familiar, visualizando a família enquanto um sistema, com suas alianças e regras.
Aqui se destaca a formulação de Minuchin, representante do pensamento sistêmico. A terapia
familiar sistêmica (TFS) define família “como
um sistema equilibrado e o que mantém este
equilíbrio são as regras do funcionamento
familiar” (FÉRES-CARNEIRO, 1996, p. 40, grifos nossos). Para Minuchin os sintomas que um
indivíduo apresenta resultam de um sistema familiar disfuncional, identificando hierarquias e
relações no interior da família que levam a essa
disfunção (MINUCHIN, 2005). A perspectiva sistêmica ainda se faz presente no interior da profissão indo contrário a Resolução 569, de 25 de
março de 2010, que veda realização de terapias
por parte dos Assistentes Sociais junto às famílias
e indivíduos, pois essa atuação remete aos princípios que inicialmente guiavam a profissão, como o
Serviço Social de Caso, Grupo e Comunidade. Essa
atuação focava no indivíduo e desconsiderava a
totalidade da vida, assim o CFESS entende que a
profissão já superou essas vertentes psicologizantes e estrutural funcionalista.

3.

Considerou a família como uma unidade política; linhas de força; autoridade e autoritarismo;
estrutura hierarquizada; unidade distribuidora
interna de renda e afetos; relações de poder; negociação de relações de gênero, ligação afetiva,
cuidado, compromisso.
Nesse terceiro grupo mostra-nos que faz presente
a noção de família associada à ideia de uma modelo
mais tradicional, parecido com o modelo patriar-

Esse indicativo nos apresenta a visão de famílias a partir da questão dos laços consanguíneos e rede de parentesco

Em artigos de resultados de pesquisas, estes nos mostram que muitos Assistentes Sociais entendem a complexida-
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to por políticas setoriais.

de que a família está inserida e a necessidade de não colocar

1.1. Política de Saúde: Estratégia de saúde da família;

o seu modelo de família e princípios na atuação, porém na

envelhecimento (abandono de idosos nos hospitais

atuação muitas vezes não conseguem fazer essa separação:

por seus familiares);
1.2. Política de Assistência Social: PNAS; a centrali-

afirmado a partir dos laços biológicos. Além disso, apresenta a noção da família através da afinidade, desconsiderando

Os profissionais no exercício de suas ativida-

dade das famílias nessas políticas e o lugar da fa-

a formação de famílias por aqueles grupos onde os indivídu-

des têm como referência as funções tradicio-

mília na proteção social; Política de atendimento a

os não possuem afinidade. Tomar esse indicativo enquanto

nais do homem e da mulher, de provedor e de

criança e ao adolescente; negligência familiar; o im-

perspectiva de atuação profissional pode remeter a exclusão

cuidadora respectivamente. Não incorporam ainda

pacto de projetos sociais na vida de crianças; ado-

de membros familiares que desempenham importantes pa-

em suas práticas as significativas transformações

lescentes e famílias; o PAIF; famílias e a relação com

peis na formação e proteção familiar apenas pelo fato deles

nesta área, que alteraram a vida famílias e conse-

a criança, e famílias e Juventude; pessoas surdas,

não estarem unidos por fatores consanguíneos.

quentemente os papeis masculino e feminino no
âmbito familiar (trabalhonº2 artigos X ENPESS).

Independente do mirante no qual a família está sendo

seus familiares e o serviço social.
1.3. Interface Assistência Social e Direitos Humanos: Violência Intrafamiliar; Violência doméstica

observada, percebemos que em todos os quatro grupos há aspectos similares, são eles: solidariedade ajuda e cuidado

Essa atuação técnica, baseada num modelo de família

mútuo, presença de laços afetivos, intimidade, rede,

e em papeis definidos, muitas vezes se choca com a realida-

respeito. Esses aspectos indicam as funções que as famílias

de vivenciada pelas famílias que estão sendo atendidas. Ao

são chamadas a exercer, e que estão traçadas na PNAS, NOB/

reproduzir seu modelo de família tornam a atuação mera-

SUAS, transferindo para as famílias toda a responsabilidade

mente tecnicista e esvaziada de um olhar crítico que enten-

que o Estado tem de proteção, cuidado e suporte. Essas famí-

da aquelas famílias na sua essência e proponha juntamente

lias inseridas nesse sistema capitalista de superexploração,

com as mesmas formas de trabalho que atendam as necessi-

na qual vivenciam condições sub-humanas, são obrigadas a

dades vivenciadas por ela.

formarem redes de proteção para tentar suprir suas necessi-

O debate sobre como essas famílias estão vivendo em

dades e a ausência do Estado, porém muitas vezes não conse-

meio à desvalorização do humano, bem como se organizam

guem. Quando as famílias não conseguem, por meio das re-

para suprir a ausência do Estado na proteção social e para,

des, responderem as suas necessidades são responsabilizadas

além disso, como os profissionais estão entendendo e, prin-

e culpabilizadas. A dicotomia apresentada entre a proteção

cipalmente, como estão propondo formas de trabalho com as

social “oferecida” pelo Estado e pela própria família foi abor-

mesmas se faz urgente. Nesse sentido, antes de colocarmos as

dada nos artigos conforme trecho a seguir:

famílias como centralidade das políticas e ações profissionais

contra homossexuais e famílias homoafetivas; mulheres presas e suas concepções familiares.
1.4. Política de Educação: política de educação junto
às famílias.
1.5. Campo sócio jurídico: conciliação como forma de
intervenção;
Além disso, há um conjunto que apresenta um debate conceitual sobre família: Sistematização do
conceito de família; o trabalho com famílias no CBAS e
ENPESS; família monoparental feminina; as famílias e
relações de gênero e geração.
A área da infância e da juventude é a que mais apareceu
trazendo o conceito de família. Esse fato pode ser constatado com o trecho abaixo:

precisamos saber de quais famílias estamos nos reportando.
Partimos do pressuposto que a Família é a mais

A questão que se coloca é se a solidariedade familiar pode suportar os efeitos da ausência de

2.1.2 O enfoque da família foi ....

importante instituição formadora dos princípios e da personalidade do indivíduo, princi-

políticas de proteção social voltadas para zonas

Em uma análise macro (dos 233 artigos iniciais) que

mais vulneráveis de nossa sociedade. A família,

mais de 50% discutiam a centralidade da família nas

agora vista como ‘alternativa privativa para a ques-

políticas públicas a partir da Saúde, expressas principal-

tão social’ substituta das políticas de proteção so-

mente através da Estratégia de Saúde da Família inscrita

cial que deveriam estar sendo implementadas pela

na atenção primária a saúde, e da política de Assistência, a

esfera pública, vem sendo pressionada a responder

partir da discussão da proteção social básica, organizada a

pelas graves situações vividas pelos seus membros,

partir do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Essa área vem recebendo uma atenção maior por parte dos

mesmo sem dispor de condições básicas para pro-

nos diversos programas Programa de Atendimento Integral

profissionais, principalmente após 1990 com a promulgação

mover a integração social e o desenvolvimento pes-

a Família (PAIF), Bolsa Família, Benefício de Prestação Con-

do Estatuto da Criança e do Adolescente que vem para garantir

soal dos indivíduos que dela fazem parte (trabalho,

tinuada (BPC) e da discussão em torno da centralidade da

as crianças e adolescente uma proteção social e as torna sujei-

art. 2 artigos X ENPESS).

família na política de Assistência.

tos de Direito, até então não entendidas dessa maneira.

cal burguês devido à presença de as fortes demar-

4.

ciais junto às famílias. A partir dai, há um fracionamen-

palmente no decorrer da infância e adolescência, tem papel determinante no desenvolvimento
da sociabilidade, da efetividade e do bem estar físico do ser humano (trabalho, nº1 anais X ENPESS).

As políticas de saúde e da assistência social estão in-

O segundo foco mais apontado foi à sistematização dos

cações de papéis a serem cumpridos e também as

Essa ótica de responsabilização das famílias e de seus

terligadas com o projeto familista, ficando claro, quando

conceitos de famílias, no qual muitos trabalhos apresenta-

próprias funções consideradas das famílias numa

membros reforça uma visão que desconsidera a realidade

apresentam como eixos estruturantes de atuação a matri-

vam o conceito por alguns dos usuários de diversos espaços

perspectiva de hierarquia, autoridade, vinculada a

das famílias reafirmando a ausência do papel do Estado.

cialidade sócio-familiar e a territorialização. Esses eixos

sócio ocupacionais em que os profissionais estão inseridos

imagem de uma chefia masculina e logo os outros

Outro fator que reforça a negação dessas realidades viven-

trazem uma dupla perspectiva na medida em que oferecem

como o conceito de famílias para as mulheres reclusas, o con-

membros cumprem os papéis de subordinação.

ciadas pelas famílias está relacionado à visão que o profis-

proteção as famílias, porém em contra partida exigem o au-

ceito de famílias para os adolescentes em conflitos com a lei.

Propõe a família vinculada por laços consan-

sional utiliza em sua atuação (muitas vezes pautadas nos

mento da responsabilidade das mesmas, reforçando a visão

guíneos; redes de parentesco, grupos sociais;

seus próprios referenciais de família), “profissionais ainda

de culpabilização das famílias pelos males sociais.

relações de afinidade, descendência e consan-

estão agindo, pautados nos seus próprios referenciais de

guinidade. Nesse último tem-se a família ligada

família, utilizando-se de um pensamento generalista, refe-

seguintes políticas:

lia [...] Ou seja, dependendo do indicador ado-

por laços de consanguinidade, parentesco e o que

rendado no senso comum” (trabalho nº2 artigos X ENPESS).

1.

tado pode-se chegar a diferentes conceitos de

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

A amostra de 27 artigos trata a família em relação às
Políticas sociais e famílias: a ligação das políticas so-

1ª Jornada Científica da FASP-ES | Revista de Artigos

Ao percorremos a literatura, percebemos a diversidade de abordagens e conceitos que definem famí-
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família. Dentre esses indicadores encontramos o

discussão sobre famílias vem sendo colocada em um segun-

domicilio, os afetos e o parentesco (trabalho nº 01,

do plano, ao entenderem que as mesmas podem ser contem-

anais X ENPESS).

pladas através de outras temáticas centrais.
A polaridade entre compreender a totalidade e culpa-

FAMÍLIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Os indicadores considerados foram: domicílio - que en-

bilizar as famílias perpassam o cotidiano do profissional

Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/ assistenciasocial /arquivo/

tende a família a partir da relação de um grupo que coabita a

que enfrenta dificuldades em visualizar e atender as fa-

mesma unidade de moradia, e é usado pelo IBGE; relações

mílias fugindo de uma visão moralista bem como contex-

Politica%20Nacional%20de%20Assistencia%20Social%202013%20PNAS%202004%20e%202013%20NOBSUAS-sem%20

afetivas - visto a partir das relações de afeto existentes entre

tualizando o indivíduo e o grupo familiar inseridos nessa

os membros de um mesmo grupo famílias ou não; e paren-

sociedade capitalista.

tesco que se refere aos laços biológicos e consanguíneos.

O reconhecimento da importância e do papel que a fa-

Outros dois focos mais abordados foram gênero e as-

mília exerce foi um ponto comum em vários artigos. Apesar

sistência social. No que tange ao gênero os artigos deba-

das divergências conceituais e dos arranjos familiares, as

tem o papel das mulheres nas políticas públicas realizando

funções primordiais das famílias permaneceram as mes-

a critica sobre a lógica de reafirmar, por meio dos benefícios

mas desde a sua constituição, destacamos: socialização,

de transferência de renda, a responsabilização do cuidado

ajuda e cuidado mútuo, solidariedade, respeito, intimidade.

do lar e dos filhos pelas mulheres. Além disso, apareceu

Além disso, as famílias constituem espaços de disputa de

constantemente a discussão e problematização das famílias
chefiadas por mulheres bem como as famílias monoparentais. A relevância que se constatou para tal discussão foi devido ao aumento das famílias monoparentais femininas que
vem ocorrendo por diversos motivos como:
A elevação da expectativa de vida da mulher
brasileira, o que pode ocasionar em um maior
numero de viuvez feminina, o crescimento do
número de divórcios e separações, sendo que
em grande parte destas situações a guarda dos filhos permanece com a mãe e as mudanças de valores tradicionais em relação ao casamento e aos valores sexuais (trabalho nº 08 anais, ENPESS 2008).
Em relação à assistência social, esta vem recebendo a
atenção nos programas de governos implantados, que visam
à redução ou erradicação da pobreza. Destacamos o Programa Bolsa Família, como um dos que mais aparecerem nos artigos. Somando-se a isso, temos na assistência os programas,
projetos implementados via CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que direcionam-se
no trabalho realizado junto às famílias e a tomam como centralidade para a implementação das políticas, o que leva a um
crescente debate no foco da assistência social.
Ainda temos em número menos expressivo o aparecimento dos focos da família envolvendo o Judiciário e deficiência, e por fim em grupo ainda mais reduzido no qual
foi abordado à família e homossexualidade, idoso, saúde,
violência, políticas sociais e educação.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa demonstrou que, apesar da família ser ob-

individualidade, tristeza, abandono e maus tratos.
Podemos apontar que as famílias estão sendo observa-

__________. Ministério da Previdência e Assistência Social. Norma Operacional Básica da Assistência Social/NOB
-AS. Brasília: MPAS/SAS, 2005.
CALDERÓN, A. I; GUIMARÃES R. F. Família: a crise de um modelo hegemônico. Serviço Social e Sociedade, São Paulo:
Cortez Editora, ano XV, n.º 46, dez. 1994, p. 21 -34.
FÉRES-CARNEIRO, T. Terapia familiar: das divergências às possibilidades de articulação dos diferentes enfoques. Psicologia: Ciência e Profissão, 1996, n.16,p.38-42.

das sob quatro grandes indicativos: um primeiro que tem
entendido as famílias nas suas mais diversas configurações se aproximando dos arranjos familiares nas quais as
mesmas vêm se organizando no cotidiano; outra concepção
utilizada vincula-se a ideia da família enquanto um siste-

FREITAS, R.C.S; BRAGA, C.D; BARROS, N.V. Famílias e Serviço Social: algumas reflexões para o debate. In: DUARTE, M. J.
O; ALENCAR, M. M. T (Org.). Família e Famílias: Práticas Sociais e Conversações Contemporâneas. 2ª Ed. Rio de Janeiro
- RJ: Editora Lumen Juris, 2011.

ma, adotando a perspectiva da TFS, indo contrária à resolução do CFESS que impede a nossa atuação com práticas

KOFLER, L. História e Dialética – estudos sobre a metodologia da dialética marxista. Tradução de José Paulo Netto. Rio

terapêuticas; o terceiro grupo vê a família de uma maneira

de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.

tradicional, ligada a hierarquia, regras e papeis social bem
definidos; e por fim um último indicativo que entende a família ligada por laços consanguíneos.
Assim, entendemos que os quatro grupos encontrados
não percebem a família a partir da própria narrativa dos

KOWALSKI, A.V. Questão Social: A Especificidade nas Famílias Vulnerabilizadas. Anais do IX Encontro Nacional de
Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS: “Os desafios da pesquisa e produção do conhecimento em Serviço Social”.
Anais... Porto Alegre-RS, CD ROM, 2004.

membros, além disso, as famílias são perpassadas por todos
os aspectos apresentados por todos os indicativos. Sendo
assim entendemos que as famílias precisam ser pautadas no
debate da categoria incluindo, por exemplo, eixos ou sub eixos no ENPESS relacionados às famílias, e que ela não fique
pulverizada nos mais diversos focos. Ainda acreditamos na

MINUCHIN. S. Contemporary Authors Online. Retrieved from 2005: <http://www.gale.cengage.com/InContext/bio.
htm>.Acess on: 12 de agu. de 2013.
MIOTO, R. C. T. Cuidados sociais dirigidos à família e segmentos sociais vulneráveis. In: ABEPSS.Capacitação em serviço

necessidade de pautar a partir dos encontros da categoria,

social e política social. Módulo4. O trabalho do assistente social e as políticas sociais. Brasília: CEAD/UNB, 2000, p 217-

a inclusão da temática família nas diretrizes curriculares

224.

para garantir que nos espaços de formação profissional haja
a discussão e o entendimento das famílias.
Precisamos avançar numa análise que não fracione a família (incorrendo em um erro histórico), e que nos permita

_____________. Família e Serviço Social: contribuições para o debate. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo:
Cortez Editora, ano XVIII, nº. 55, nov. / fev.1997.

e entendê-la como constitutiva de um todo, em sua essência e aparência ou parafraseando novamente Kofler (2010),

____________. Família, trabalho com famílias e Serviço Social. Serviço Social em Revista. Londrina, PR. vol. 12, nº.2,

corremos o risco de aceitar acriticamente como verdadeiros,

2010. Disponível em: <http://www.uel.br/ revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/7584/6835>. Acesso em: 18 mar.

meros lampejos dos processos reais.
Assim, concluímos que há muito que se refletir sobre
esse tema que é tão simples e tão complexo: as famílias.

jeto de atuação profissional desde sua gênese, o trabalho

2012.
NETTO, J. P. A Construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social. In: MOTA, A. E. da (Org.). Serviço social e saúde:
formação e trabalho profissional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p.1-22.

com as famílias não proporcionou um amplo avanço teórico
sobre as mesmas, concentrando as discussões em focos es-

SARTI, C. A. Famílias enredadas. In: ACOSTA, A. R; VITALER, M. A. F (org). Família: redes, laços e políticas públicas. São

pecíficos (assistência, criança, adolescente, política social,
homossexualidade, saúde, mulher, judiciário, educação). A
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marca.pdf>. Acesso em: 09 de jul. 2013.

Paulo: Cortez: Instituto de Estudos Especiais – PUC/SP, 2005, p.21-36.
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ESPAÇO TERAPÊUTICO: REFLEXÕES E DESAFIOS DE UM
PROJETO SUBSTITUTIVO À VISITA ASSISTIDA
NO ÂMBITO JUDICIAL

que fossem pensadas propostas e estratégias alternativas

março a dezembro do ano de 2014.

ao “modelo visitário”, tendo em vista a percepção dos

Um breve levantamento das produções acadêmicas

profissionais de que este não representava o meio mais

e científicas que tratam sobre a temática da visita assis-

ético ou digno na garantia dos direitos de crianças e

tida permite constatar que a problematização sobre este

adolescentes envolvidos em litígios judiciais.

procedimento se mostra recente e em sua fase inicial,

Com base em tal percepção e buscando dar voz ao po-

haja ser uma proposta relativamente nova de atuação.

sicionamento ético-político das duas categorias, ainda no

A visita assistida é uma modalidade de visitação entre

mês de setembro daquele ano o FASP apresentou ao Poder

pais e filhos na qual este momento de convivência seria

Judiciário nota de contrariedade sugerindo a suspensão do

sob a vigilância de profissional indicado por um juiz,

Termo de Cooperação pelo prazo de sessenta dias, de modo

intentando garantir o direito de crianças e adolescen-

que o grupo de trabalho pudesse realizar um aprofunda-

tes de conviverem com os dois genitores em casos em

mento da temática e propor um novo modelo que buscasse

O modelo de visitação assistida, embora recente, tem vivenciado uma crescente de-

que fosse identificada alienação parental ou em que há

favorecer a convivência familiar entre pais e filhos que se

manda de sua utilização no âmbito do Poder Judiciário capixaba. Proposta alternativa,

suspeita ou constatação de que a presença de algum dos

encontram em regime de convivência restrita. Com o de-

cujo eixo interventivo é denominado Espaço Terapêutico, foi elaborada por psicólogos

pais envolva risco ou risco potencial à integridade física

ferimento da suspensão do Termo de Cooperação, o grupo

e assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Esse estudo teve

ou psicológica da criança ou adolescente. (BR ASIL, Lei

de trabalho se aprofundou, ao longo do ano de 2013, na

nº 12.318, de 26 de agosto de 2010)

temática para construção da proposta de substituição do

Alice Pontelo Barboza e Kellen Fernanda Marcarini
1

2

EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

como objetivo apontar elementos para reflexão acerca das possibilidades e limites do
Projeto Espaço Terapêutico, apresentando a experiência da Central de Apoio Multidisciplinar de Vila Velha, na execução desse projeto no ano de 2014. Constatou-se que, apesar
de algumas dificuldades encontradas nesta fase inicial do projeto, esta se mostra como a
proposta viável no atual cenário jurídico capixaba.
Palavras-chave: Projeto Espaço Terapêutico. Visita assistida. Equipe multidisciplinar.
Família

INTRODUÇÃO
O presente artigo é o resultado das análises precípuas de uma equipe multidisciplinar que atua no Poder Judiciário do
Estado do Espírito Santo, no contexto das Varas de Família, a respeito do primeiro ano de execução do Projeto Espaço Terapêutico, uma iniciativa de assistentes sociais e psicólogos desta instituição com fins de ofertar uma alternativa ao modelo
existente de realização de visitação assistida que atendesse à demanda dos órgãos judiciais que atuam com esta matéria e,
principalmente, que garantisse os direitos de crianças e adolescentes de convívio com ambos os genitores por meio de um
modelo que minimize sua exposição e os potenciais prejuízos a sua saúde psicológica e emocional.
Considerando tratar-se de projeto piloto e da primeira iniciativa dentro do Estado do Espírito Santo da construção de
uma proposta estratégica e alternativa que buscasse atender as demandas das Varas de Família, nos processos em que a
necessidade de afastamento de um dos genitores estivesse em análise, como forma de resguardar o bem-estar de crianças
e adolescentes ou a possibilidade de reaproximação de genitores e filhos carecesse de estudo devido ao fato de que o afastamento já estivesse ocorrendo de forma fática, apontando para outros procedimentos técnicos e jurídicos que não os moldes
de visita assistida, entendeu-se ser necessária a reflexão deste Projeto após seu período inicial de funcionamento e sob a
perspectiva prática dos técnicos que atuaram neste.
Sob esta perspectiva, o objetivo do presente estudo é descrever a experiência prática do acompanhamento das famílias
encaminhadas ao Projeto Espaço Terapêutico em seu primeiro ano de funcionamento, a partir da ótica da interface da Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vila Velha com a instituição de ensino responsável pelo atendimento terapêutico destas famílias, buscando explicitar a operacionalização deste projeto e levantar as reflexões desta equipe quanto aos
êxitos e dificuldades encontradas neste percurso.
Para tanto, utilizou-se como metodologia o estudo bibliográfico envolvendo as legislações referentes ao tema,
os documentos produzidos pelas assistentes sociais do Ministério Público do Estado do Espírito, pelo Fórum de
Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito e o Termo de Cooperação travado por
estes dois órgãos, bem como, a análise dos dados de cada processo inserido e do discurso das profissionais da equipe
técnica da Central de Apoio Multidisciplinar de Vila Velha que encaminharam famílias e acompanharam o desen-

1 Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, lotada na Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vila Velha; Especialista em Gestão Pública
Municipal – UFES; Pós-graduanda nos cursos de Psicologia Forense – Uniara e de Psicologia em Interface com a Justiça – Salesiano. Email: apbarboza@tjes.jus.br. (27)
3149-2578.
2 Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, lotada na Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vila Velha; Especialista em Saúde
Coletiva e em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça – UFES. Email: kfmarcarini@tjes.jus.br; (27) 3149-2578.
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volvimento do Projeto Espaço Terapêutico no período de
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Ante ao exposto na referida Lei e com vistas a atender
a demanda desta modalidade de visitação dentro do âmbi-

modelo de visita assistida preconizado pelo Termo de Cooperação MP/Nº002/2012.

to jurídico, no ano de 2012 o Ministério Público e o Poder

Identificou-se a necessidade de uma análise técnica e

Judiciário do Estado do Espírito Santo firmaram o Termo

crítica sobre este termo, em especial quanto às suas impli-

de Cooperação MP/Nº 02/2012 com o intuito de estabele-

cações éticas e os rebatimentos nas atribuições privativas e

cer um local específico para realização da visitação assis-

competências do assistente social e do psicólogo do TJES.

tida. O escopo do Termo delimitava a sede da Associação

O Termo de Cooperação apresentava sérias implicações à

Feminina Brasileira de Educação e Assistência – AFBEA,

autonomia do assistente social e do psicólogo na medida

denominada Pensionato São Luís, como local onde ocorre-

em que definia atribuições e padronizava rotinas e proce-

riam as visitas assistidas e definia a presença de um pro-

dimentos de intervenção profissional, encontrando-se em

fissional assistente social disponibilizado pelo Ministério

dissonância com os princípios do código de ética das duas

Público e de um profissional psicólogo cedido pelo Poder

categorias e descaracterizando a atuação profissional de

Judiciário na realização das visitas, de modo que se des-

assistentes sociais e psicólogos ao exigir uma prática poli-

se de forma monitorada por estes técnicos. (MINISTÉRIO

cialesca, fiscalizadora e limitadora do desenvolvimento de

PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, 2012)

iniciativas que aproximasse a atuação profissional às reais

Embora o bojo do Termo de Cooperação envolvesse

necessidades das famílias atendidas. (CONSELHO FEDE-

a presença da equipe técnica das duas instâncias, obser-

RAL DE SERVIÇO SOCIAL, 1993; CONSELHO FEDERAL

vou-se que qualquer discussão prévia foi travada junto

DE PSICOLOGIA 2005)

às categorias de psicólogos e assistentes sociais para

Observou-se ainda que modelo semelhante ao pro-

construção deste documento ou para reflexão quanto

posto no Termo de Cooperação fora criado pelo Tribunal

às implicações individuais, familiares e sociais advin-

de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2006, com a

das das práticas da visita assistida que recairiam sobre

implantação do Centro de Visitação Assistida (CEVAT),

os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente com este

que vulgarmente foi denominado de “Visitário”. De for-

tipo de intervenção.

ma similar à proposta discriminada no Termo, o espaço

Em setembro daquele ano, assistentes sociais inte-

do “visitário” foi construído visando assistir e monitorar

grantes do quadro de servidores do Ministério Público

as visitas determinadas pelos magistrados das Varas de

protocolizaram naquele Órgão Ministerial documento

Família e Sucessões daquele estado, entretanto, após cer-

manifestando contrariedade ao Termo de Cooperação Téc-

to período de sua existência, a prática teria apontado a

nica e apresentando como motivo que tornava inviável a

ineficiência de tal método para se alcançar os objetivos

proposta o caráter fiscalizador e policialesco desta prática.

almejados em sua idealização, suscitando várias críticas

(MANIFESTAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TERMO DE

ao modelo proposto.

COOPERAÇÃO MP/Nº002, 2012)

A Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do

De igual modo, a demanda explicitada pelo Poder

TJSP, mediante ofício de nº 033/2012, encaminhado ao Pre-

Judiciário e Ministério Público do Estado do Espírito Santo

sidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, posicionou-se

no tocante à necessidade de um espaço para consecução

de forma contrária ao trabalho desenvolvido no Centro de

da prática das visitas assistidas, reverberou também nas

Visitação Assistida. No documento, apontam que, na verda-

equipes multidisciplinares do Tribunal de Justiça do

de, o que se observa naquele espaço:

Estado que, por meio do Fórum de Assistentes Sociais e
Psicólogos (FASP), instituiu um grupo de trabalho para
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[..] é a violação de direitos das crianças e dos ado-
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lescentes, das partes que ali frequentam e dos pro-

temática das visitas assistidas, se inteirou das experiên-

mentação de visitas”, “alimentos”, “guarda” ou outra ação

tenham ocorrido os atendimentos conjuntos entre o

fissionais que atuam meramente como fiscais. Os

cias do Poder Judiciário de outros Estados em que este ou

comum a esta matéria, havia indícios de práticas parentais

genitor afastado e os filhos, apenas em um dos processos

objetivos propostos não são atingidos desde a sua

outros modelos de atendimento a esta demanda já vem

potencialmente danosas aos filhos. Dos seis processos in-

obteve-se êxito no tocante à reaproximação e manutenção

implantação, em função da natureza litigiosa dos

sendo colocados em prática e se apropriou do arcabouço

seridos no Espaço, três tratavam de suspeita de alienação

dos vínculos parentais posteriormente à finalização do

casos atendidos, do caráter impositivo da prestação

teórico-metodológico do âmbito das ciências psicológica

parental, um de alegação de abuso sexual, um levantava

trabalho técnico, seja pela equipe da universidade, seja do

desse serviço, da estrutura e espaço físicos deficitá-

e do serviço social, restou a construção da “Proposta de

a hipótese de que um genitor que havia intentado contra

Poder Judiciário. Todavia, cabe ressaltar que a despeito

rios e a impossibilidade de atuação psicossocial em

Substituição do Modelo de Visita Assistida Preconizado

a vida da genitora poderia representar risco às crianças e

do parecer técnico, tais autos encontram-se suspensos

ambiente coletivo e em condições totalmente ad-

pelo Termo de Cooperação MP/Nº002/2012”, onde apre-

um referia-se ao afastamento prolongado entre genitor e

aguardando decisão em processo que tramita na Vara de

versas (ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS

sentou-se a proposta de trabalho a partir da qual os casos

criança, trazendo resistência desta àquele.

Infância e Juventude da mesma comarca e que diz respeito

E PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE

em que emergisse a demanda da visita assistida seriam

Os autos contavam com despachos das Juízas de Direi-

às mesmas partes. No outro processo terapêutico concluso

SÃO PAULO, 2012, ofício).

encaminhados à equipe técnica para realização do estudo

to que respondem pelas Varas determinando sua remessa

no ano de 2014, embora tenha sido apontado a viabilidade

psicológico e social, de modo a propiciar uma avaliação

à Central de Apoio Multidisciplinar, onde as famílias a que

e o caráter positivo da retomada do convívio, a resistência

Sendo assim, embora os profissionais de Serviço So-

prévia quanto à real necessidade da aplicação de tal medi-

diziam respeito foram contatadas pelas técnicas responsá-

apresentada pelo genitor guardião se sobrepôs e os contatos

cial e Psicologia do Tribunal de Justiça do Estado do Es-

da e analisar quais procedimentos técnicos se mostrariam

veis por aquele feito de modo que se desse início às inter-

permanecerem descontinuados.

pírito Santo reconhecessem a importância de criar alter-

pertinentes ante as particularidades de cada caso.

venções técnicas pertinentes. Dos seis processos, quatro

Dos quatro casos que prosseguem no Espaço, três ti-

nativas que visassem à preservação dos vínculos afetivos

O início do projeto se deu com a publicação no Diário

foram atendidos por duplas compostas por assistente so-

veram início em meados do segundo semestre do ano de

entre a criança e seus genitores, ficou claro que a experi-

de Justiça do Convênio de Cooperação Técnica para Fins

cial e psicóloga, sendo todas as assistentes sociais distin-

2014, tornando o tempo letivo restante insuficiente para

ência similar àquela proposta no Termo de Cooperação

de Intervenção Psicossocial celebrado entre o Tribunal

tas e as psicólogas três diferentes, sendo que uma atuou

o atendimento às famílias pelo período necessário para

e desenvolvida no âmbito de outro Tribunal de Justiça

de Justiça e a Sociedade Educacional do Espírito Santo

em dois processos. Dois autos foram acompanhados por

compreensão da lide e alcance das possibilidades de reso-

apontava para o insucesso do trabalho e para a violação

(Universidade Vila Velha/UVV) onde se previa ações

apenas uma técnica do judiciário, um por uma assistente

lução ou minimização desta. Um dos casos que terá conti-

conjuntas entre estas duas instâncias no que concerne

social e outro por uma psicóloga.

nuidade em 2015 diz de família atendida pelos seis meses

de direitos das partes envolvidas.
Após aproximadamente um ano de debate e estudo
aprofundado, assistentes sociais e psicólogos do TJES apresentaram como alternativa ao Termo de Cooperação MP/Nº
02/2012 a adoção de um trabalho técnico estruturado em
dois eixos, um de caráter preventivo, pensando enquanto
um encontro de pais, e outro de caráter interventivo, denominado “Projeto Espaço Terapêutico”. Foco do presente artigo, o Espaço Terapêutico foi idealizado com vistas a:
[..] proporcionar um espaço de acompanhamento
psicológico de crianças e/ou adolescentes para auxiliar na elaboração do sofrimento psíquico derivado de uma separação conflituosa, favorecendo a
manutenção e fortalecimento dos vínculos afetivos
entre os filhos e o genitor afastado da convivência
familiar”. (FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E
PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, outubro de 2013)
Após sua apresentação, a proposta passou pela análise
e crivo do Presidente do Tribunal e de representantes dos
magistrados que atuam com matéria de família neste órgão,
sendo também debatido por estes com representantes da
equipe técnica. Sua aprovação foi coroada com a publicação
no Diário de Justiça, datado de 12 de março de 2014, do
Convênio de Cooperação Técnica entre o Tribunal e instituição de ensino do município de Vila Velha para consecução
do eixo interventivo daquela proposta.
DESENVOLVIMENTO

à execução do que foi denominado “Projeto Espaço Tera-

As abordagens técnicas visavam apreender a realidade

inicialmente determinados, ocorrendo três encontros con-

pêutico”. A partir da celebração deste Convênio e de sua

social, a dinâmica familiar e os processos psicológicos

juntos entre o genitor afastado e os filhos, inclusive haven-

publicação no Diário de Justiça abriu-se a possibilidade

que permeavam os indivíduos envolvidos na lide de cada

do a suspensão da Medida Protetiva de Urgência (MPU)

dos encaminhamentos dos processos em que lides envol-

processo, buscando analisar a precisão e pertinência

concedida à mulher e estendida aos filhos dentro do espaço

vendo alegações de alienação parental, suspeita de abuso

em cada caso da inclusão da família no Projeto Espaço

dos atendimentos na Clínica de Psicologia para que estes

sexual e demais situações em que houvesse a suspeita de

Terapêutico com vistas à reaproximação dos filhos com

fossem viabilizados, onde o encerramento do período leti-

que crianças e adolescentes pudessem estar suscetíveis

o genitor não guardião que se encontrava afastado. Os

vo impôs a descontinuidade dos atendimentos, explicitan-

a risco na companhia de qualquer dos genitores para as

atendimentos visavam, de igual modo, a sensibilização de

do a necessidade de que fosse retomado. No referido feito,

equipes multidisciplinares de modo que, em se analisan-

todos os membros para a adesão ao projeto, sinalizando ser

após decisão conjunta dos técnicos da Central e da UVV,

do tecnicamente a necessidade de estratégias que garan-

esta, no momento, a possibilidade viável não apenas para

relatório das profissionais do Fórum solicitou a extensão

tissem a manutenção ou retomada do convívio parental,

o acompanhamento psicoterapêutico mais sistemático de

do prazo para o trabalho do Espaço Terapêutico por mais

pudessem ser direcionados para acompanhamento atra-

toda a família, mas principalmente o meio possível para, em

seis meses, o que foi deferido pela Juíza da Vara.

vés do Espaço Terapêutico.

se verificando a possibilidade, a retomada da convivência,

A priori, antes mesmo do início dos encaminhamentos

o restabelecimento, fortalecimento e/ou a manutenção dos

dos casos para o Espaço, a gestora do projeto pelo

vínculos entre os filhos e o genitor afastado.

Tribunal de Justiça e as duas professoras responsáveis

Embora o escopo do projeto abrangesse todas as equipes multidisciplinares que atendem as Varas de Família
dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Após a análise detida dos autos e das abordagens

por este na Sociedade Educacional reuniram-se para

sem distinção de municípios, tendo em vista a fase inicial

técnicas realizadas no âmbito da Central de Apoio, e em

tratar a respeito da consecução deste trabalho conjunto

do projeto e o distanciamento geográfico existente entre

se detectando ser a demanda compatível com a proposta

e cooperativo. Todavia, para fins do direcionamento das

o local definido para realização das intervenções com as

do Projeto, relatório técnico juntado ao processo

famílias para se principiar o acompanhamento terapêu-

famílias, qual seja a Clínica de Psicologia da Universidade

posicionava de forma favorável a inserção daquela família

tico, as técnicas da CAM responsáveis por cada processo

Vila Velha, e as diversas comarcas atendidas pelas equipes

no Espaço Terapêutico com sugestão de permanência

realizavam contato direto com o estagiário que estaria à

técnicas têm-se que no primeiro ano de realização do Pro-

do caso pelo período inicial de seis meses, de modo que

frente do caso na universidade, sendo que, salvo neces-

jeto apenas a equipe da Central de Apoio Multidisciplinar

pudesse ser avaliada a possibilidade de reaproximação

sidade suscitada ao longo do acompanhamento, era com

de Vila Velha (CAM Vila Velha) percebeu ser viável enca-

dos filhos ao genitor. Caso as intervenções permitissem

estes que os contatos, discussões e estudos de cada caso

minhar famílias para a universidade de modo que fossem

verificar que outros procedimentos poderiam contribuir

foram travados. Em geral, após cada atendimento, os es-

acompanhadas no contexto do projeto.

para a resolução dos conflitos familiares, não sendo o

tagiários, que totalizaram um número de três no período

No período compreendido entre a publicação do con-

caso pertinente para inserção no projeto, a equipe ela-

a que se refere este artigo, reuniam-se com as técnicas

vênio e o encerramento do ano letivo, quando também

borava relatório sinalizando não se tratar de caso a ser

na Central Multidisciplinar a fim de analisarem conjun-

houve a interrupção dos atendimentos de filhos e pais

encaminhado ao Espaço, apontando as outras medidas

tamente os fenômenos emergidos quando daquele aten-

encaminhados pela Central Multidisciplinar, o que se deu

possíveis de serem adotadas.

dimento, a evolução do caso e as estratégias de atuação

na primeira quinzena de dezembro, foram acompanhadas

Têm-se que dos casos acompanhados no período a que

ante os aspectos observados. Paralelo a isto, cada esta-

seis famílias no bojo do Espaço Terapêutico. Estas famílias

se refere o presente artigo, dois foram concluídos no período

giário possuía supervisão semanal com a professora a

De acordo com o explicitado acima, como fruto do

estavam envolvidas em processos judiciais que tramitam

inicial de seis meses e nos demais percebeu-se a necessidade

que estava ligado no espaço acadêmico.

empenho intelectual e técnico do grupo de trabalho de

nas Varas de Família do Foro de Vila Velha, sendo que

de continuidade dos atendimentos, sendo estendido para

Os atendimentos ocorriam na Clínica de Psicologia

psicólogos e assistentes sociais do FASP, que estudou a

nestes, embora a ação legal descrita referisse à “regula-

o próximo ano. Dos casos concluídos, embora em ambos

da UVV, agendados diretamente entre o estagiário, estes
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alunos do nono e décimo período do curso de psicologia,

para a saúde psicológica e emocional das crianças, tendo

dora dentro do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no

de igual modo, que embora a decisão judicial indique o

e as partes, e se davam semanalmente abarcando genitor,

em vista figurar como uma ruptura nos atendimentos

que tange a um atendimento mais humanizado, no sentido

trabalho no Espaço Terapêutico, as atuações das equi-

genitora, crianças e adolescentes e, quando detectada ne-

terapêuticos que haviam mobilizado sentimentos, as co-

terapêutico, e que busca resguardar a integridade física,

pes tanto da Central quanto da Universidade apontem

cessidade, família extensa (filhos de outras uniões, avós e

locado em contato com o genitor contra quem possuíam

psicológica e emocional de crianças e adolescentes envol-

à possibilidade de retomada do convívio dos filhos com

atuais companheiros). Para fins de maior compreensão da

queixas e resistências e, possivelmente, feito-as enfren-

vidos em litígios judiciais onde se levantou a hipótese da

o genitor afastado, por vezes a resistência do genitor

dinâmica funcional da família e da estruturação dos con-

tar as investidas do genitor guardião quando de sua

ocorrência de práticas de alienação parental ou existia a

guardião, os processos psicológicos e as dinâmicas re-

flitos existentes, em alguns casos fez-se contato também

aproximação com o outro genitor. Tal ruptura, receada

suspeita de que a presença de algum dos genitores repre-

lacionais que perpassam cada família, bem como, ações

com outros profissionais que acompanhavam ou já haviam

pelas equipes à época, quando da retomada do acompa-

sentaria risco à sua integridade.

judiciais que tramitam em outras Varas podem se mos-

atendido qualquer das partes, como psicólogos e psiquia-

nhamento demonstrou ter comprometido de fato a te-

Embora sejam considerações preliminares a respeito

tras. Os atendimentos ocorriam de forma individual e con-

rapêutica desenvolvida nos seis meses de realização do

do Projeto, posto seu curto tempo de duração, o número

junta, seja com o genitor guardião e os filhos, os irmãos

trabalho, resvalando não somente no genitor afastado,

reduzido de famílias inseridas e ter apenas uma das equi-

Todavia, pôde-se verificar um dos casos alcançou o

conjuntamente e, em se analisando a pertinência, entre o

que se mostrou desesperançoso com a metodologia do

pes técnicas do Tribunal de Justiça encaminhado casos

genitor afastado e os filhos.

objetivo almejado e promoveu o contato entre filhos e

serviço e desgastado após novo afastamento dos filhos,

para este espaço, a Central de Apoio Multidisciplinar da

Após a conclusão dos dois casos encerrados no ano

como também nas crianças, que tiveram que se deparar

comarca de Vila Velha, mostrou-se premente o registro

de 2014, professora e estagiário elaboraram relatório de

com outro estagiário e são mais uma vez conclamados

das reflexões iniciais deste trabalho em virtude deste

todos os atendimentos realizados, constando os encami-

a lidar com os conflitos de lealdade após quase quatro

representar um marco na história jurídica do Estado e,

nhamentos e a conclusão a respeito da lide que lhe foi apre-

meses do fim do último atendimento.

mais, por poder representar esta iniciativa um divisor

sentada, sendo este entregue à equipe multidisciplinar da
CAM. A esta coube mais intervenções com todas as partes
envolvidas, buscando nestas seu entendimento acerca do
acompanhamento terapêutico e dos resultados alcançados
ao longo de sua execução e esclarecendo eventuais dúvidas
a respeito da continuação do processo. Posteriormente,
relatório técnico da equipe da Central foi juntado ao feito
dando conhecimento ao magistrado quanto à evolução do
caso e das conclusões alcançadas através do projeto.
Com o término dos atendimentos em virtude das férias escolares e do recesso forense, que se deu a partir da
primeira quinzena de dezembro de 2014, mesmo os casos
que continuarão no corrente ano tiveram seus relatórios
finais elaborados e entregues, dando ciência às técnicas
da Central Multidisciplinar quanto ao andamento dos
processos acompanhados no Espaço Terapêutico. Embora
as duas equipes tenham trabalhado conjuntamente e, em
geral, com contatos semanais e após cada atendimento,
tal medida se fez necessário tendo em vista a suspensão
dos trabalhos e, principalmente, em virtude da graduação de dois estagiários e da saída das professoras que estavam à frente do projeto.
Considerando tratar-se do primeiro ano de um projeto
piloto, muitos desafios se sobrepuseram ao longo de seu
desenvolvimento, dentre eles as supracitadas interrupção
dos atendimentos às partes e troca de estagiários, mas
também, a tarefa das servidoras da CAM de elaborar o
relatório final a partir de intervenções que, embora acompanhadas proximamente, foram efetuadas por outrem, os
poucos elementos registrados em alguns relatórios entregues pela equipe da Universidade e o escasso contato com
as professoras supervisoras diretamente com as técnicas
da Central a frente dos casos.
No que tange à interrupção dos atendimentos, principalmente no tocante ao referido processo em que já

Somada a esta interrupção, a mudança de estagiários e
professores figurou como desafio a ser enfrentado no seio
do Projeto do Espaço Terapêutico, já que esta implicou na
quebra dos vínculos entre as partes e o estagiário e necessidade de reconstrução destes com novo aluno, quase
reiniciando os atendimentos do princípio, o que se mostrou
desmotivador para as partes. Ademais, tal troca implicou
na necessidade dos novos profissionais e estagiários de se
inteirarem com o projeto, o que demandou tempo e resultou
em atraso na retomada dos atendimentos.
O papel da equipe multidisciplinar da CAM de elaborar o relatório final que subsidiará a decisão judicial e a
falta de elementos em alguns relatórios entregues pelos
estagiários somam-se enquanto desafios enfrentados
neste ano de projeto, já que cabe às psicólogas e assistentes sociais da Central de Apoio escrever sobre uma
terapêutica desenvolvida por outrem. Apesar do acompanhamento semanal e próximo da evolução do caso e
da discussão e estudo destes em conjunto, resta à equipe
dizer sobre a conclusão de outros profissionais. Fazê-lo,
por vezes, com base em relatórios sem dados nos quais se
embasar pode tornar frágil o documento elaborado pelas
técnicas, já que este far-se-á subsídio para a decisão judicial acerca da vida de uma família.
Por fim, as dificuldades enfrentadas no contato com as
professoras supervisoras limitaram as trocas em momentos
que se faziam necessários apontamentos que deveriam ser
tratados na supervisão acadêmica dos estagiários, quando
urgia a tomada de decisões estratégicas para continuidade
nos atendimentos ou em situações em que se fez essencial
a dissolução de dúvidas referentes à operacionalização da
atuação dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

houvera os atendimentos conjuntos dos filhos com o ge-

de águas no atendimento de crianças e adolescentes no
âmbito judiciário.
Acredita-se e almeja-se que estas reflexões, mais que
representarem uma verdade única e fechada acerca do
Projeto e da temática das alternativas às práticas da visita assistida, possam fomentar discussões mais ampliadas e que extrapolem o contexto do Poder Judiciário e incentivar outros profissionais a desenvolver e pensar sua
prática junto a este público que se busca proteger, mas
que por vezes se revitimiza dentro das próprias ações
protetivas judiciais.
A atuação da equipe multidisciplinar da CAM de Vila
Velha, conjuntamente com estagiários e professores da
Universidade de Vila Velha, a partir do modelo do Espaço
Terapêutico desenvolveu-se de março a dezembro do ano

nitor afastado e filho.

genitor, resguardando o direito das crianças em contar
com os dois genitores no acompanhamento de seu desenvolvimento e como presença fática de ambos em sua vida.
Assim como este, os outros casos que tiveram prosseguimento no projeto no ano de 2015 podem ainda trazer
novos apontamentos que talvez se refiram a aspectos de
êxito do Espaço Terapêutico.
Não obstante a todas as dificuldades e pequenos
sucessos aqui expressos, o que resta desta análise é a
percepção dos frutos alcançados pela mobilização de
psicólogos e assistentes sociais dentro do berço do saber
jurídico na defesa da integridade psicológica e social de
crianças e adolescentes, da importância de que o Projeto Espaço Terapêutico seja avaliado e aprimorado em sua
execução, assim como, da necessidade premente de que
os diversos atores jurídicos, de diferentes instâncias,
busquem alternativas para práticas, talvez necessárias,
mas que podem metamorfosear-se de ações protetivas
para práticas vitimizantes.

de 2014, sendo a primeira equipe na execução deste projeto a partir da inserção de seis famílias neste espaço. O
que se pôde observar após este intervalo de tempo é que
a Universidade possui potencialidades e competências
que extrapolam o campo de atuação e possibilidades das
equipes multidisciplinares do Pode Judiciário do Estado
do Espírito Santo, já que podem empreender serviço de
caráter terapêutico, possuem espaço estruturado e ferramentas técnicas que os permitem aprofundar a análise e
a intervenção em cada caso.
No cenário atual do âmbito judiciário capixaba esta se
mostra a possibilidade mais viável para figurar como alternativa ao modelo do “visitário” nos casos em que a visita
assistida tem sido demandada pelos magistrados que atuam nas Varas de Família. Contudo, posto o caráter piloto
do projeto e este estar em seus passos iniciais no recorte a
que se refere o presente artigo, algumas dificuldades foram
encontradas na consecução de sua prática.
Dificuldades no contato entre equipe técnica forense e as supervisoras acadêmicas, relatórios de estágio
sobre os casos acompanhados que apresentaram escas-

nitor afastado, ressaltando que tal afastamento perfa-

O presente estudo figura enquanto uma reflexão da

sez de elementos e a interrupção dos atendimentos em

zia pouco mais de três anos, esta se mostrou por demais

execução do Projeto Espaço Terapêutico e dos resultados

decorrência do encerramento do ano letivo foram al-

prejudicial à evolução do caso e potencialmente gravosa

obtidos na prática do primeiro ano desta iniciativa inova-

guns destes entraves já apresentados. Pôde-se perceber
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sagradas no sistema de justiça instituído, desenvolvidas

o sistema judiciário brasileiro e seus aparatos jurídico

Ao privilegiar uma ideologia que pressupõe o confronto

decisão sobre acolhimento institucional), argumentando

como respostas às demandas judiciais gestadas por ope-

-legais. Estes comumente respaldam sua prática em um

constante entre as partes em litígio, acentuam-se e prolon-

que, no cotidiano da justiça, a infância se mantém como

radores do direito bem como pelas próprias equipes, en-

paradigma positivista no qual as tentativas de compreen-

gam-se os conflitos, ensejando batalhas quase sempre inú-

categoria social subordinada.

quanto ‘saberes especialistas’.

são dos fenômenos pressupõem a sua dissecação, através

teis as quais enfraquecem ainda mais as possibilidades de

Ocorre que, apesar da escuta das crianças pela equipe

de pensamento lógico-linear de causa e efeito, pautado

resolução de impasses. Tal situação, no caso de pessoas até

interprofissional constituir-se em prática comum para em-

no racionalismo e no reducionismo.

então vinculadas a uma vida em comum, reveste-se de des-

basar laudos sociais ou psicológicos jurídicos, ao fazer uso

dobramentos sociais e desgastes emocionais obviamente

de determinadas abordagens teórico-metodológicas que

não previsíveis nos dispositivos legais.

enquadram as crianças em tipologias que se pretendem

Nosso interesse tem se voltado à reflexão crítica sobre
os fundamentos dos discursos hegemônicos e seus regimes
de verdade (FOUCAULT, 1987), levando-nos a buscar iden-

Desta forma, as tentativas de resolução das deman-

tificar perspectivas ética e politicamente comprometidas

das no judiciário são submetidas a uma busca da verdade

em serem contra-hegemônicas aos discursos e práticas do-

absoluta, partindo do pressuposto de que esta veracidade

As reações emocionais são personalíssimas e pau-

minantes, com a finalidade de fortalecer direitos e contri-

se encontra em uma das pessoas envolvidas no litígio.

tadas pelo modo como são assimilados os valores, os

buir com processos de mudança socioculturais.

Como exemplo, se alguém reivindica, junto à justiça, a

universais e normativas, pressupõe-se uma incapacidade
inerente à sua condição etária.

estímulos sociais ao longo da vida; não sendo possível

Em conformidade com tais pressupostos, guardam-se

À luz dessas reflexões, e motivadas pelos desafios co-

posse de um imóvel, usualmente um dos primeiros fa-

mensurá-las ou enquadrá-las concretamente sob a forma

restrições quanto ao que pela criança possa ser verbalmente

tidianamente postos, vem se intensificando a procura por

tores a se observar é em posse de quem, está o imóvel e

de artigos de lei. Os sentimentos e motivações humanas

manifesto. Em contrapartida, tende-se a restringir o foco

mais aportes que subsidiem a construção de propostas de

qual destas pessoas detém o direito a este, ou seja, com

não se enquadram na objetividade legal, portanto não

de intervenção para os discursos dos adultos sobre as crian-

intervenção que possam oferecer respostas mais efetivas às

quem está a verdade, a partir dos argumentos e provas

há como buscar nesse contexto a razão desse ou daquele

ças e, sobretudo, sobre si mesmos.

demandas apresentadas.

apresentadas. Identifica-se aí um conflito entre pessoas

indivíduo. A vivência relacional e familiar constitui-se

Tais aspectos levam-nos a buscar apreender como a no-

Desse modo, para além da produção de relatórios e pa-

e que, imediatamente, são colocadas em polos opostos –

com a participação tanto do casal, ou ex-casal, quanto da

ção de infância vem sendo construída ao longo da história.

receres sociais e psicológicos - requisitados pela autoridade

ativo e passivo –, que no judiciário passam a configurar-

prole. Estabelecer quem está “certo” e quem está “errado”

Para tanto, parece-nos imprescindível compreender o con-

se como partes – autor e réu –, instaurando-se uma com-

quando a participação ativa ou a omissão de cada um co-

judicial -, interessa-nos privilegiar o momento interventivo, a interação com as pessoas demandantes da nossa prática profissional.
Nesse entendimento, tem sido nosso intuito conceber
uma proposta de intervenção que busque propiciar um espaço de encontro entre as pessoas, que possibilite a comunicação e reflexão sobre suas relações intrafamiliares e sobre
os contextos em que se inserem.
Mais precisamente, esta ação interventiva consiste em
proporcionar uma melhor compreensão das dinâmicas e
dos contextos nos quais os conflitos emergem e se desenvolvem, visando a favorecer a co-construção de alternativas
de resolução dos impasses pelo fomento à ativa participação
das pessoas na corresponsabilização nos processos decisórios acerca de suas vidas, primando assim por uma postura inclusiva e fundamentada no princípio ético-político da
equidade.
Nas discussões técnicas da equipe, sem desconsiderar
as vastas referências quanto a possíveis riscos de constrangimentos, intimidações, revitimizações, advindos desta
participação, tem sido nossa preocupação identificar e considerar formas de inclusão das crianças envolvidas nos contextos de conflito.
Nesse entendimento, não obstante o reconhecimento
da importância de continuar problematizando tantas outras questões relacionadas aos contextos familiares, nosso
interesse em discutir o lugar das crianças em tais contextos
judicializados tem nos aproximado à temática da infância e
à discussão crítica acerca desta categoria histórica e socialmente construída.
Breves considerações sobre o judiciário e o modelo adversarial

petição em que, ao final, apenas um deles sairá vitorioso.
Segundo Menezes (2009, p.33) “a instituição judiciária é
permeada por discursos e práticas que legitimam a competição entre as pessoas que a ela recorrem ao atuar de
um modo adversarial”.
Com relação aos conflitos familiares, lide pertencente ao mesmo diploma legal do exemplo acima citado, qual seja, o Código Civil, os procedimentos não são
diferentes, desconsiderando, assim, a complexidade das
relações humanas ao reduzir o fenômeno e objetificar as
pessoas envolvidas.
Mas, afinal, a disputa de guarda de uma criança assemelha-se em algum aspecto à disputa de um imóvel? Assim,
o que se configura como prova num contexto de conflito familiar de disputa de guarda?
Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, recai
sobre o detentor da guarda uma série de responsabilidades, cabendo a este garantir a proteção e as condições
adequadas ao salutar desenvolvimento da criança e/ou

labora para o conflito não salvaguarda os direitos nem
o desenvolvimento salutar das crianças/adolescentes envolvidos no conflito.
Situando concepções que norteiam discursos e práticas sobre infância e criança
As contradições decorrentes do modo de vida da sociedade contemporânea fazem com que a todo instante
seja retomada no cotidiano a questão da justiça, configurando o fenômeno contemporâneo denominado judicialização da vida.
Conforme assinala Pinto (2000), os tribunais de justiça
têm se constituído no patamar jurídico-institucional para
o qual as pessoas recorrem por não conseguirem exercer a
condição de sujeitos de sua própria história.
Tal situação pode ser observada também nas demandas judiciais familiares, as quais, no mais das vezes, en-

texto histórico da emergência de tal noção.
Segundo Ariès (1981) a moderna noção de infância
que persiste até os nossos dias vem se consolidando desde
o século XVII. Para ele, o ocidental e burguês sentimento
de infância remete à noção de ingenuidade e pureza bem
como incompletude e incapacidade. Nesse entendimento, a
criança necessita de cuidado, proteção e tutela dos adultos,
devendo ser preparada para a vida adulta.
Segundo Guareschi e Hillesheim (2007), a construção da ideia do infantil teria se dado com o advento da
Modernidade, instituindo-se mecanismos específicos de
poder e de saber, mediante a constituição de um arcabouço teórico que produziu características atribuídas às
crianças como naturais e universais.
Observa Kramer (2002) que a noção ocidental moderna de infância teria se universalizado na ordem capitalista,
estabelecendo-se a partir de critérios etários, marcada pela
relação hierarquizada adulto-criança, conformando para
esta última uma condição de subordinação e dependência.
Tais noções vêm subsistindo de forma hegemônica,

volvem crianças. Estas, por sua vez, em nome do afeto e da

perpassando várias disciplinas, tais como psicologia, socio-

que chegam a esta equipe, em que os genitores disputam

proteção, são objetivadas numa disputa que lhes impõem

logia, antropologia, pedagogia e direito, permeando discur-

a guarda do(s) filho(s), o Art. 33 do referido estatuto é

conflitos de lealdade e lhes dificultam ou impedem a livre

sos e práticas nas diferentes esferas da vida social.

utilizado de maneira distorcida pelas partes, na tentativa

expressão de seus sentimentos, interesses ou necessidades.

Apenas na segunda metade do século passado começam

de desqualificar o seu opositor.

Assim, a criança, via de regra, é paradoxalmente invisibili-

a emergir um movimento crítico às noções ainda hegemôni-

A partir disso, tanto o demandante quanto o deman-

zada e silenciada pelos discursos daqueles a quem compete

cas sobre infância e criança.

dado precisam comprovar ou refutar o que foi afirmado

representá-la e que geralmente o fazem movidos por seus

em relação à maneira como conduzem os cuidados com

próprios interesses e pontos de vista.

adolescente. Observamos que na maioria dos processos

Nesse sentido, ressalta Duarte (2001) que as concepções de infância da Modernidade Ocidental se pro-

seu(s) filho(s), sendo comumente a fala da criança usada

No âmbito do espaço jurídico, são as equipes interpro-

duzem sob a noção da menoridade instituindo uma pro-

como prova de um contra o outro, agravando, dessa for-

fissionais convocadas a pronunciar-se acerca das situações

longada e paradoxal subtração dos ditos ‘menores’ de

ma, os conflitos já existentes. “Sob tal enfoque, o conflito

que envolvem as crianças, competindo-lhes analisar a con-

várias esferas da vida social.

é amplificado, visto que se faz imprescindível todo um

dição de tais sujeitos, sendo comum a interpretação dos

arsenal de argumentos acompanhados de provas docu-

seus dizeres e fazeres a partir dos saberes especialistas.

mentais ou testemunhais com vistas a obter o ganho da
lide” (MENEZES, 2009, p.33).

Em estudo realizado por Bernardi (2005) sobre as
concepções de infância em relatórios psicológicos ju-

Neste mesmo entendimento, Andrade (1998) afirma
que a lógica moderna teria concebido a criança como um
‘ainda não’, remetendo-a ao lugar de um objeto em processo rumo ao futuro.

No intuito de trazer reflexões acerca do lugar da

Observa-se assim que a dicotomia ganhador-perdedor

diciais, a autora identifica a predominância da fala dos

No dizer de Castro (2001), a concepção de infância se

criança no contexto de conflito familiar judicializado,

é legitimada no sistema tradicional de justiça. Considera

adultos - pais e profissionais - em detrimento da fala das

reduz a uma trajetória a ser percorrida, a qual é investi-

cabe inicialmente refletir sobre a maneira como opera

Ávila apud Menezes (2009, p.33) que:

crianças sobre questões que lhe dizem respeito (no caso,

gada e sistematizada pela ciência. Compreende a autora
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que este modo de conceber a criança teria contribuído

buscam o ponto de vista das próprias crianças – histori-

sário tomar conhecimento sobre a condição ou estado

irão explicar, organizar e lidar com experiências inusita-

para a sua retenção em determinados espaços, cabendo-

camente invisibilizados - e não mais o ponto de vista das

da criança no âmbito familiar onde o conflito se esta-

das” (BRUNER, 2014, p. 14).

lhe como atividade ‘natural’ brincar e estudar, sendo sua

famílias ou de especialistas. Daí a nova ênfase na fala e na

beleceu. Muitas vezes essas demandas, em forma de

Nessa perspectiva, as crianças são ativas, constro-

participação nas demais esferas da vida social posterga-

escuta da criança e no reconhecimento de sua capacidade de

despacho judicial, são diretivas e costumam apresentar

em significados os quais são negociados na cultura. As

da para a sua vida adulta.

construir sentidos sobre si e sobre seus contextos.

pré-requisitos, porém, ao chegar à equipe, busca-se pro-

crianças então apresentam intenções sendo capazes de

Considera Jobim e Souza (2003) que tal noção de infân-

Castro (2001) assinala que a ideia é considerar “como

ceder a um estudo ampliado sobre o contexto e a dinâ-

construir cultura (BRUNER, 1990). Para o autor, dizer e

cia e criança inviabiliza “o diálogo em que ela nos mostra os

o sujeito-criança emerge a partir dos seus posicionamen-

mica familiar em questão, no intuito de aprofundar o

fazer constitui uma unidade, pois “o significado da fala

espaços sociais e culturais de onde emergem a sua voz e o

tos e atuações nas relações assimétricas a que muitas ve-

conhecimento sobre a realidade apresentada. Para além

é poderosamente direcionado pelo curso da ação em que

seu desejo” (p. 45).

zes está submetido” (p.28).

de conhecer o contexto, busca-se ampliar a participação

ocorre […] do mesmo modo que o significado da ação é

de diferentes sujeitos envolvidos direta ou indiretamen-

interpretado apenas pela referência ao que os atores dizem

te na situação acolhida.

que vão fazer” (p.28/p.29).

Nesse sentido, Guareschi e Hillesheim (2007) com-

No dizer de Kramer (2002), este campo em construção

plementam que as vozes das crianças têm sido tradu-

tem delineado outra ótica da infância e da criança, enfati-

zidas pelos adultos que as transformam em vozes se-

zando-se a necessidade de estranhar o familiar e de compre-

A partir do exercício da reflexividade acerca da condição

Desse modo, consideramos fundamental escutar as

melhantes às suas ante o argumento da necessidade de

ender o outro em seus próprios termos. Parte-se, portanto,

sociojurídica da criança, em nossa prática profissional pro-

crianças, pois através das suas narrativas acerca de seu

suplência para a criança.

do entendimento da competência da criança em falar sobre

curamos reconhecer e garantir um lugar de destaque nas in-

cotidiano, dos impasses familiares vivenciados, elas de-

A definição social da infância, segundo assinala Castro

si e sobre os contextos nos quais se inserem, entendendo

tervenções que realizamos com sua família nas situações de

que tanto adultos quanto crianças possuem distintas possi-

conflito, em que a criança se configura como parte principal.

monstram suas intenções, inquietações, desejos, signifi-

(2001), traz desdobramentos, posto que, na condição de incapaz e dependente do adulto, a este compete a posição de

bilidades de intervir e construir o mundo.

De modo geral, no planejamento inicial do estudo de

porta-voz único e absoluto dos interesses, direitos e desejos

É, pois, ancorada em tais pressupostos que nossa equi-

caso constam, entre outros procedimentos interventivos,

da criança. Prossegue afirmando que a expressão sujeito de

pe tem buscado construir uma proposta de compreensão e

atendimentos às crianças, integrantes das famílias em

direitos, que remete a uma aparente devoção à criança, tem

intervenção junto às crianças envolvidas em contextos de

litígio. Estes podem ocorrer individualmente, com grupo

sido usada na retórica contemporânea de forma ingênua por

conflito familiar judicializado, demandantes da nossa in-

de irmãos e ainda através da interação entre a criança e

não pressupor a legitimação da ação da criança e sua partici-

tervenção profissional.

um, ou ambos, os genitores ou outra pessoa de destaque na
vida da criança e que se configure como importante para

pação na construção e inteligibilidade do mundo.
Observa-se, assim, que as críticas à moderna concepção de infância e criança recaem sobre a prevalência de uma

A experiência do NAP/Olinda e a participação da
criança

visão adultocêntrica de mundo. Parte-se do entendimento
de que o adultocentrismo tem circunscrito a criança em relações desiguais nas diferentes esferas da vida social, marcando discursos e práticas familiares, educativas, jurídicas,
psicossociais, em curso em nossa sociedade.

Embora receba processos do âmbito criminal e civil,
desde a sua criação o NAP tem agregado ampla experiência em casos do universo familiar. Ações de investigação
ou denegatória de paternidade, guarda, regulamentação de
visitas, interdição, curatela, tutela e busca e apreensão par-

Das novas concepções em construção sobre infância e

ticipam do conjunto de ações judiciais tramitadas nas Varas

criança

de Família e Registro Civil do Fórum de Olinda.
No âmbito dos estudos realizados, constatamos

A partir das críticas contemporâneas à noção de infân-

que a maioria das famílias atendidas no Núcleo são

cia e criança forjada na Modernidade, emergem em vários

provenientes da classe média, sendo que suas crianças

campos do saber na área de ciências humanas e sociais, a

e adolescentes têm em comum a vivência de situações

partir dos anos 1980, os denominados novos estudos sobre

de disputas de guarda, prioritariamente desencadeadas

infância e criança, aprofundando a compreensão de infân-

por seus genitores. De acordo com pesquisa recente no

cia como categoria social historicamente construída e de-

acervo do NAP, no primeiro semestre de 2014 foram re-

senvolvendo propostas em construção sobre crianças como

cebidos 59 autos processuais oriundas três Varas de Fa-

produtoras de cultura e de história, como atores sociais ple-

mília e Registro Civil, enquanto duas ações foram pro-

nos e politicamente ativos.

venientes das Varas Criminais. Dos 59 citados, 33 eram

compreensão do contexto familiar em que ela está inserida, pela consideração e inclusão dos seus pontos de vista
sobre sua experiência em tais contextos.
Guiadas por uma postura eticamente comprometida,
em nossos estudos privilegiamos o lugar e a escuta das
crianças, tentamos capturar estas vozes, bem como as con-

pertinentes a tal campo. Para além do campo psicossocial

logia de sujeito ativo, autor de sua narrativa. Diversos teó-

jurídico, nosso interesse se constitui um compromisso éti-

ricos trabalham nessa perspectiva, sobretudo, os pensado-

co e político na nossa prática profissional e está aliada à

res que integram os chamados novos estudos da infância,

contribuição à emancipação humana.

tais como Corsaro (2001) e outros autores acima citados8.
Focamos nas formulações teóricas de Jerome Bruner sobre
narrativas, pois entendemos que a partir da escuta desta
capturamos os significados que as crianças atribuem às
suas experiências de vida.
Segundo Bruner (1997), é através das narrativas que
as crianças explicam e organizam suas experiências coti-

ções das crianças, as quais expõem narrativamente como

dianas e vidas. É a partir das narrativas que os sujeitos se

lidam com o inesperado, inusitado. Nesse sentido, “as

o caráter não-natural, não-essencial e não-universal da

tuações de divórcio/separações/dissoluções de união es-

crianças aprendem celeremente a contar a história certa

infância e sinalizam para o caráter inacabado da vida em

tável, cujos desdobramentos requerem uma definição da

no momento certo, apresentam intenções e é narrando que

qualquer idade, sendo todos os seres humanos vistos como

guarda. Notemos, então, a crescente demanda por deci-

pessoas em formação.

sões judiciais que viabilizem ou julguem a efetivação dos
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Isso significa um percentual de mais de 50% de si-
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experiência marcada pelo interesse comum na busca pelo

tuito de contribuir com o necessário debate das questões

nacional, rejeitam o reducionismo biológico, denunciam

demanda surge quando o magistrado entende neces-

sendo desenvolvida em nossa equipe. Trata-se de uma

ou ambos os genitores litigantes.

constituem (2014). As narrativas estão ligadas às inten-

que se inserem. Nesse entendimento, essas novas pesquisas

O trabalho ora apresentado constituiu-se num exercício coletivo de sistematização da experiência que vem

foi nosso interesse socializar as reflexões em curso, no in-

mentos, interdição e busca e apreensão.

É neste contexto que as equipes interprofissionais

Considerações Finais

de sua expressão seja utilizado na disputa judicial por um

desenvolvidos por estudiosos do cenário nacional e inter-

são demandadas pelos juízos das varas de família. A

que afetam suas vidas.

culos e embates inerentes ao campo psicossocial jurídico

ações de regulamentação de visitas, tutela, curatela, ali-

tenham um saber sobre si mesmas e sobre os contextos em

portância de sua participação nos processos decisórios

do, deixar de preservá-las, de modo a evitar que o registro

ações de guarda, enquanto 08 processos referiam-se a

crianças constroem o mundo, posto que também estas de-

estarmos atentos às suas falas e que reconheçamos a im-

profissional. Assim, não obstante as dificuldades, obstá-

Em linhas gerais, ao compreenderem a infância como

direitos infanto-juvenis.

texto. Nessa perspectiva, entendemos ser imprescindível

sideramos ao escrever os relatórios e pareceres, sem, contu-

uma construção social, estes estudos multidisciplinares,

Defende este movimento que tanto adultos quanto

cando suas relações familiares e o seu lugar nesse con-

8 Pontua-se, no entanto, que foge ao escopo desse artigo aprofundarmos nos
citados pensamentos. Embora os profissionais desta equipe fundamentem suas
práticas a partir de diferentes aportes teórico-metodológicos, parece haver um
posicionamento ético que parece atravessar suas práxis no sentido de considerar a
criança um sujeito ativo e autor de sua história. Nesse sentido, para fins didáticos
para elaboração deste artigo, elegemos o pensamento de um autor, Jerome
Bruner, que parece estar em consonância com tal pressuposto ético.
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