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RESUMO 
 
A violência contra crianças e adolescentes é uma das 
expressões mais agudas da questão social. Seu 
enfrentamento demanda, pois, 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 a crianças e 
adolescentes submetidos a situações de violência. 
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ABSTRACT 
 
Violence against children and adolescents is one of the 
sharpest expressions of the social question. Dealing with this 
situation demands the creation of strategies to restore the 
rights of those individuals who may have been violated, as well 
as accountability mechanisms of whom have transgressed.  
From this perspective, this article aims to socialize the service 
experience developed within the judiciary to children and 
adolescents subjected to violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo das últimas três décadas vem sendo construída 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 contradições 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 sujeitos, uma existência caracterizada pela radicalização de 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 sexual6. 

A violência contra crianças e adolescentes é, pois, uma das expressões mais 

agudas da questão social7, revelando-se com mais ênfase nos campos da segurança 

pública, da justiça e da saúde. Uma rápida análise das demandas apresentadas em 2014 ao 

                                                 
6 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. 
7 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”. 



 

 

 

                   

Disque 1008, serviço de recebimento de denúncias da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, indica que foram registradas 91.342 denúncias referentes a 

crianças e adolescentes, com o relato principalmente de casos de negligência, violência 

psicológica, física e sexual. Do total de denúncias, 29% relacionavam-se a violências 

cometidas no nordeste, sendo o estado de Pernambuco o terceiro mais violento para as 

crianças e os adolescentes no 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. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

experiência de atendimento aos referidos sujeitos, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de 

Pernambuco (TJPE) através do Centro de Referência Interprofissional na Atenção a 

Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência da Capital (Criar). 

 

 

2. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO – A 

INTERVENÇÃO DO CRIAR 

 

 

Em 1996, o 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 

                                                 
8 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. A Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR) fez mudanças no Disque 100 que atendia exclusivamente 
denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O serviço foi ampliado, 
passou a acolher denúncias que envolvam violações de direitos de toda a população, especialmente 
os Grupos Sociais Vulneráveis, como crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, idosos, 
pessoas com deficiência e população LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais)”. 
Mais informações sobre este serviço podem ser encontradas em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3>. Acesso em 15 mar 
2015. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3


 

 

 

                   

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 Adolescente9, permitiu a constituição de um espaço 

institucional importante para o trabalho interdisciplinar, abrangendo as diferentes 

percepções de cada área do conhecimento, 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.  

A partir de levantamento estatístico, identificamos nos referidos processos 770 

vítimas de violência. Destas, 79% eram do sexo feminino e apenas 21% do sexo masculino. 

Entre os agressores, 87% eram homens e 13% mulheres. Em 59% dos casos, a violência foi 

intrafamiliar e, nessa modalidade, 34% dos agressores eram pais e 26%, padrastos. A 

violência mais recorrente foi a sexual, englobando 73% dos casos encaminhados ao centro.  

A maioria dos crimes/violências foi praticada contra crianças de 6 a 11 anos de 

idade (em 44% dos casos) e contra adolescentes de 12 a 14 anos (em 24% dos casos).  

 

 

2.2 Peculiaridades do atendimento a crianças e adolescentes em situação de 

violência: a esfera da Justiça 

 

 

                                                 
9 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.  



 

 

 

                   

Dada a configuração dos sujeitos que constituem o principal público do Criar 

coloca-se como desafio a minimização de danos que podem ser causados às crianças e aos 

adolescentes submetidos a situações de violência, durante a participação deles nos 

procedimentos realizados no âmbito do Judiciário, necessários à apuração da violência 

sofrida e à responsabilização do agressor, quando for o caso.  

De acordo com Furniss (1993), o dano secundário nas crianças e nos 

adolescentes que sofreram abuso sexual acontece em cinco níveis: estigmatização social, 

traumatização secundária no processo interdisciplinar, traumatização secundária no 

processo família-profissional, traumatização secundária no processo familiar e 

traumatização secundária no processo individual. Neste contexto, a equipe do Criar busca 

apoiar as vitimas e os familiares destas, esclarecendo a tramitação judicial, os papeis dos 

diversos atores do sistema de justiça (juiz, promotor, defensor público, profissionais da 

secretaria judicial da vara, pedagogo, assistente social, psicólogo) e os direitos previstos na 

legislação penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que concerne à proteção da 

vítima/ofendido.   

Especificamente no que se refere à violência sexual, diversos estudos e 

pesquisas realizadas afirmam que esse tipo de violência demanda uma intervenção 

interprofissional efetiva e tempestiva. De acordo com Padilha (2002), no caso de um estupro 

cometido pelo pai ou por qualquer outro membro da família, o vínculo familiar fica 

seriamente comprometido; assim o abuso incestuoso, por ser praticado por pessoas ligadas 

afetivamente à criança, pode ter consequências mais sérias do que o abuso extrafamiliar.  

De todo modo, a experiência de vivenciar qualquer tipo de abuso sexual, por si 

só propicia interações e situações que causam efeitos prejudiciais para a vítima, tanto 

físicos como psicológicos, comportamentais, comunitários e sociais. Sendo assim, em tais 

casos, oferecer apoio profissional e familiar é imprescindível para proporcionar à vítima 

condições de retomar o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e comportamental.  

Destacamos que a revelação do abuso sexual intrafamiliar pode promover a 

desconstituição dos vínculos e outras repercussões, como a estigmatização social, 

decorrente da reação da comunidade, da escola e de outros espaços ocupados e 

frequentados pelas vítimas. Também podem ocorrer dificuldades materiais, na medida em 

que o agressor – na maioria dos casos o pai/provedor – vai para a prisão, preventivamente 

ou após condenação determinada após a tramitação do devido processo legal. Segundo 

Furniss (1993), esses aspectos podem contribuir diretamente para a negação do abuso por 

parte de toda família, inclusive da própria vítima. Ainda conforme esse autor, 

as crianças que sofreram abuso frequentemente são obrigadas a não 
revelar para ninguém dentro da família ou fora dela. Pode ser dito à 
criança, especialmente às crianças pequenas, que aquilo que 
acontece durante o abuso é um segredo entre a criança e a pessoa 



 

 

 

                   

que abusa. O segredo é geralmente reforçado pela violência, 
ameaças de violência, ou castigo. Como um resultado das ameaças 
de violência e ameaças de desastre na família, as crianças mentem 
mais frequentemente quando negam ter ocorrido o abuso sexual do 
que quando acusam falsamente um membro da família de abuso 

sexual (FURNISS, 1993). 

Desse modo, as crianças e adolescentes submetidos a situações de violência 

sexual precisam de apoio ou de pessoa de confiança para revelarem o abuso. Essa pessoa 

geralmente é o adulto responsável pelos mencionados sujeitos, seja no âmbito familiar ou 

educacional.  

As questões suscitadas nos levam a afirmar que não é possível abordar a 

violência infligida à criança e ao adolescente sem pensar no contexto no qual ela ocorre. Isto 

demanda que se observe com clareza a situação desses sujeitos em seu grupo familiar e 

em seu território, os impactos após a revelação, as reações do círculo de conhecidos, as 

decisões sociais, médicas e judiciais que incidirão sobre o caso, assim como sua idade e 

maturidade fisiológica, pois influenciarão na variabilidade das consequências. Tais aspectos 

devem ser, portanto, considerados nos encaminhamentos a serem realizados às vítimas e 

as suas famílias. 

 

 

2.3 Enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes através da prática 

interdisciplinar e intersetorial realizada pelo Criar 

 
 

Dado o perfil das vítimas, assim como a natureza das demandas que estes 

sujeitos apresentam, o trabalho desenvolvido pelo Criar exige uma intervenção 

interdisciplinar que atualmente se materializa através do trabalho de profissionais de 

Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. 

Conforme Dias (2014) a atuação do pedagogo no Criar parte da consideração 

dos impactos da violência para a vida da vítima e de sua família. Para tanto, esse 

profissional utiliza instrumentos específicos, tais como, atendimento e entrevista pedagógica 

com a vítima e seus familiares, visitas domiciliares, visita à escola da vítima, aplicação de 

testes pedagógicos e a análise das atividades escolares da vítima.  

Por sua vez, segundo relatam Bezerra et. al. (2014), os profissionais de 

Psicologia lotados no Criar buscam verificar as condições atuais das vítimas e de suas 

relações intrafamiliares. Ainda sob a ótica da Psicologia, o trabalho junto às famílias de 

crianças e adolescentes submetidos a situações de violência, objetiva fortalecê-las para o 

rompimento do ciclo abusivo, bem como para assumirem sua função protetiva. Para tal, a 

equipe desenvolve trabalhos de aconselhamento, orientação e encaminhamento, de acordo 



 

 

 

                   

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética e as resoluções do 

Conselho Federal de Psicologia. 

No desenvolvimento da prática interdisciplinar no Criar, cabe aos assistentes 

sociais a realização de estudo social, processo metodológico específico do Serviço Social, 

que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada 

expressão da questão social, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e 

culturais, conforme assinala Fávero (2003; 2009). Nessa perspectiva, o estudo social 

realizado para subsidiar a elaboração de um relatório social tem como objetivo, portanto, 

evidenciar elementos relevantes da realidade da família, destacando especialmente o 

contexto em que foi feita a denúncia da violência e a situação atual da criança ou do 

adolescente, após a comunicação das situações abusivas supostamente praticadas. 

Especificamente 

em situações que envolvem a violência doméstica contra crianças, em particular a 
violência sexual – o conhecimento, por meio do estudo social – da realidade 
sociocultural da família, seus valores, seus vínculos sociais e comunitários, sua 
capacidade protetiva, é fundamental para a explicação do processo 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 nesse movimento, os 

encaminhamentos à rede socioassistencial, de saúde e educacional, de acordo com as 

necessidades das crianças e adolescentes em situação de violência, e ainda, de suas 

famílias.  

Tal demanda explicita outro aspecto do trabalho desenvolvido pelo Criar, qual 

seja, a articulação de rede, evidenciando o caráter intersetorial do atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de violência. Essa prática se efetiva considerando-se o princípio 

da incompletude institucional, fundado no entendimento de que é o conjunto articulado de 

políticas setoriais e não apenas uma política 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 Coordenadoria da 

Infância e Juventude (CIJ)10 e com a Coordenação de Prevenção aos Acidentes e Violências 

(COPAV), órgão da Secretaria de Saúde do Recife. Também ressaltamos a parceria 

estabelecida com o Centro de Estudos, Pesquisas e Atendimentos Relativos à Violência 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes (CEPARVS11) com a finalidade de prestar 

atendimento psicoterapêutico a crianças, a adolescentes e familiares. 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 
 

Luz, Paiva e Roseno (2012) afirmam que “ao revelarem a violência de que são 

vítimas, [as crianças e adolescentes] esperam uma resposta acolhedora, protetiva e 

restauradora” (p. 22), o que exige a instauração de todos os processos legais para a 

responsabilização daquele que eventualmente tenha violado direitos dos citados sujeitos. 

Destacamos que esta garantia, além de ser uma expectativa de quem denuncia, é essencial 

ao enfrentamento da impunidade, aspecto que costuma estar associado aos casos de 

violência praticada contra crianças e adolescentes.  

Para além da apuração das denúncias – e consequente responsabilização dos 

agressores – é necessário materializar outras estratégias protetivas direcionadas àquelas 

crianças e adolescentes que tenham vivenciado situações de violência.  

Nesse sentido, a atenção a esses sujeitos exige uma atuação interdisciplinar e 

intersetorial, o que se torna um desafio a ser enfrentado pelas várias instituições que têm 

entre suas atribuições, a afirmação e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 
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